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SARI 

Hermawan, Arief Yulianto. 2018. Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata 

Pelajaran Geografi Di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. Skripsi. Jurusan 

Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, 

Sriyanto, S.Pd, M.Pd. 144 Halaman. 

Kata kunci : Mata Pelajaran Geografi, Implementasi, Kurikulum 2013. 

Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas 

individu, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan. Salah satu usaha pemerintah 

dalam mewujudkan hal tersebut yaitu dengan pembaharuan kurikulum, mengingat 

tantangan dan persoalan yang dihadapi semakin kompleks. Tujuan Penelitian ini 

adalah: (1) Mengetahui implementasi kurikulum 2013 yang terdiri atas 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran 

oleh guru geografi SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang., (2) menganalisis faktor 

pendorong dan penghambat dalam implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

geografi di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh guru geografi SMA Negeri 

se-Kabupaten Pemalang. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk mengambil 

sampel sebanyak 10 guru dari 10 sekolah SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. 

Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data primer diperoleh 

melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara kepada guru geografi 

sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perangkat pembelajaran yang 

dimiliki oleh guru. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan rumus 

deskriptif persentase. 

Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kurikulum 2013 guru 

geografi dari perencanaan pembelajaran diperoleh rata-rata persentase 96% 

dengan kategori sangat baik, pelaksanaan pembelajaran diperoleh rata-rata 

persentase 80% dengan kategori sangat baik, dan penilaian pembelajaran 

diperoleh rata-rata persentase 89% dengan kategori sangat baik. Selain itu hasil 

wawancara diketahui bahwa fasilitas, sumber belajar, sosialisasi kurikulum, dan 

penguasaan teknologi oleh guru sangat menentukan keberhasilan dalam 

implementasi kurikulum 2013. 

Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya guru lebih meningkatkan 

kreativitas dalam memanfaatkan barang-barang di sekitar sebagai media 

pembelajaran. Guru yang telah baik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

pada mata pelajaran geografi diharapkan dapat meningkatkan untuk menjadi lebih 

baik lagi kedepanya. Sekolah diharapkan dapat melengkapi sarana penunjang 

pembelajaran agar siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang diberikan oleh guru. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas individu, 

seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Pemerintah selalu berusaha dalam mewujudkan tujuan pendidikan, untuk 

itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) senantiasa 

berusaha dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan merumuskan atau 

melakukan pembaharuan dan inovasi kurikulum, hal ini dilakukan mengingat 

terus berkembangnya kehidupan masyarakat dan dikarenakan kurikulum yang 

lama sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan zaman, Nirwanto dan Tjahjono,

(2016:8). Dari setiap perubahan kurikulum yang ada, tentu sulit untuk menampik 

bahwa setiap perubahan itu selalu saja ada alasan dan rasionalitas dan yang 

paling sering digunakan adalah “untuk penyesuaian dan menjawab

perkembangan zaman” Kurinasih dan Sani, (2014:31) 
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Kurikulum 2013 merupakan suatu kebijakan baru pemerintah dalam 

bidang pendidikan yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan dan 

persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan, Sinambela 

(2013). Menurut Haedari (2014: 25) dalam Wear (2015), bahwa kurikulum 2013 

disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi tantangan 

masa depan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan 

berbasis karakter yang membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan 

kemampuan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman & teknologi, 

Rahmawati dan Juhadi (2015). Titik berat Kurikulum 2013 adalah bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi 

(pengamatan), bertanya (wawancara), mengumpulkan infromasi, bernalar 

(mengasumsi) dan mengomunikasikan (mempresentasikan) apa yang perlu 

direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan 

pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan masa kini, Kurinasih dan Sani 

(2014: 132).  

Pemerintah melaui situs Kemendikbud (Kemendikbud 2013, 

https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2013/penerapan-kurikulum-2013-

diterapkan-diseluruh-indonesia. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018), diketahui 

bahwa kurikulum 2013 secara langsung di terapkan pada tahun ajaran 2013/2014 

oleh 6.410 sekolah di Indonesia  atau hanya 3% dari seluruh sekolah yang ada di 

Indonesia. Ketidaksiapan guru dan kurangnya pelatihan-pelatihan terkait 

kurikulum 2013 menyebabkan pelaksanaan kurikulum 2013 belum dapat di 

terapkan di seluruh Indonesia. Kemudian tepatnya pada tahun ajaran 2014/2015 

https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2013/penerapan-kurikulum-2013-diterapkan-diseluruh-indonesia
https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2013/penerapan-kurikulum-2013-diterapkan-diseluruh-indonesia
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melalui Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 penerapan kurikulum 2013 

sempat terhenti, karena di temukan indikasi permasalahan di kurikulum 2013. 

Pemerintah menginstruksikan untuk kembali pada kurikulum 2006 mulai 

semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid 

Baswedan meskipun telah memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia, namun selanjutnya kurikulum 2013 akan 

diperbaiki dan dikembangkan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 159 Tahun 

2014 Tentang Evaluasi Kurikulum pasal 3 dikatakan bahwa evaluasi kurikulum 

dilakukan terhadap: a) Pengembangan dokumen kurikulum, b) Implementasi 

Kurikulum, c) Hasil kurikulum, d) Dampak kurikulum. Selama hampir kurang 

lebih satu tahun kurikulum 2013 diperbaiki dan dikembangkan. Selanjutnya hasil 

dari pengembangan dan perbaikan kurikulum tersebut, disebut dengan 

Kurikulum 2013 edisi revisi. Perbedaan mendasar dari kurikulum 2013 sebelum 

direvisi yaitu pada SKL (standar Kompetensi Lulusan), Standar Isi, Standar 

Proses, dan Standar Penilaian. Yang semuanya termuat dalam Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2016, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Selanjutnya 

kurikulum 2013 edisi revisi ini akan di implementasikan secara bertahap di 

seluruh Indonesia. 

Kemendikbud telah memulai pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum 

2013 pasca revisi dengan metode yang berbeda dibandingkan pelatihan-pelatihan 

sebelumnya. Nantinya guru inti dilatih oleh instruktur nasional selama satu 
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minggu. Tidak hanya guru, kepala sekolah dan pengawas juga akan dilatih. 

Setelah menjalani pelatihan, guru-guru pelaksana kurikulum 2013 tersebut 

nantinya masih tetap mendapat pendampingan mengajar selama satu semester, 

(Kemendikbud,2016,https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/03/pelatihan

-kurikulum-2013-pascarevisi-gunakan-metode-pembelajaran-aktif, diakses 

tanggal 15 Maret 2018) Diharapkan kurikulum 2013 edisi revisi ini dapat 

mempermudah kinerja guru, seperti yang disampaikan oleh Tjipto, Dosen 

Universitas Negeri Jakarta, Bahwa dari hasil revisi kurikulum 2013 ini 

diharapkan guru lebih mudah dalam mengimplementasikanya, terutama dalam 

penilaian terhadap siswanya, (Kemendikbud, 2016, 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/06/revisi-kurikulum-2013-guru-

lebih-dimudahkan. Diakses tanggal 15 Maret 2018) Karena kesiapan dari guru 

selaku pelaksana kurikulum sangat penting Seperti yang di ungkapkan oleh Nana 

Sayodih (2001) dalam Razali (2018) bahwa “implement curriculum in consistent 

with the design, it takes some readiness, especially the readiness of the 

implementer.” 

Sekolah-sekolah di Kabupaten Pemalang banyak yang sudah menerapkan 

Kurikulum 2013. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Pendidikan 

Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah VI Karesidenan Pekalongan, tercatat 

di Kabupaten Pemalang terdapat 11 sekolah bertaraf SMA Negeri, dimana 11 

sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum 2013. Adapun alasan peneliti 

memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pemalang karena seluruhnya sudah 

menggunakan kurikulum 2013. Sehingga bila di jadikan lokasi penelitian akan 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/03/pelatihan-kurikulum-2013-pascarevisi-gunakan-metode-pembelajaran-aktif
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/03/pelatihan-kurikulum-2013-pascarevisi-gunakan-metode-pembelajaran-aktif
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/06/revisi-kurikulum-2013-guru-lebih-dimudahkan
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/06/revisi-kurikulum-2013-guru-lebih-dimudahkan
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mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu dari peneliti sendiri sudah 

mengetahui lokasi-lokasi sekolah serta karakteristik daerahnya sehingga hal itu 

akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

Implementasi kurikulum 2013 masih ditemukan “kegagapan” dan belum

sempurnanya di dalam penerapan kurikulum 2013. Contohnya saja saat 

penjurusan peserta didik baru pada peminatan ilmu alam/IPA, peminatan ilmu 

sosial dan peminatan ilmu bahasa dengan melalui beberapa tes dan syarat yang 

lain telah ditentukan. Akibatnya guru yang mengajar pada peminatan ilmu sosial 

kekurangan jam mengajar sedangkan guru yang mengajar pada peminatan ilmu 

alam kelebihan jam mengajar. Selain itu teknis penilaian dalam kurikulum 2013 

sampai sekarang masih terdapat guru yang belum memahami, hal itu terlihat 

pada saat proses penilaian akhir semester, terlebih penilaian kurikulum 2013 

yang sekarang menggunakan software dimana guru secara tidak langsung 

dituntut agar tidak gagap teknologi, dalam hal ini tingkat profesionalitas guru 

benar-benar dibutuhkan. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

kurikulum 2013 dengan mengambil judul Implementasi Kurikulum 2013 pada 

Mata Pelajaran Geografi Di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. Tujuan utama 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri se-Kabupaten 

Pemalang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran geografi 

di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang ? 

2. Apa faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri se-

Kabupaten Pemalang. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul  yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui : 

1. Perencanaan dalam implementasi kurikulum 2013 guru mata pelajaran 

Geografi di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 pada 

mata pelajaran geografi di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. 

3. Sistem penilaian dalam implementasi kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran geografi di SMA Negeri se-Kabupaten Pemalang. 

4. Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam 

implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran geografi di SMA 

Negeri se-Kabupaten Pemalang 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan 

memperkaya wawasan keilmuan untuk dijadikan masukan untuk 

penelitian selanjutnya tentang hal berkaitan dengan implementasi 

kurikulum 2013 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi aktivis akademik dalam bidang pendidikan khususnya mengenai 

kurikulum 2013. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai 

kurikulum 2013. 

b. Bagi guru, memberikan masukan kepada guru mengenai penggunaan 

model pembelajaran, sumber belajar, dan media pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan konsep kurikulum 2013 yang telah ditentukan 

oleh pemerintah. 

c. Bagi sekolah, sebagai alat evaluasi implementasi kurikulum 2013 

diharapkan dapat memberi masukan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan sekolah yang bersangkutan. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian bermaksud untuk memperjelas tema 

penelitian. 

1. Implementasi 

Secara umum implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau 

penerapan. Implementasi di dalam penelitian ini adalah suatu proses 

penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum yang diwujudkan dalam

bentuk aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 

2. Kurikulum 2013 

Menurut pasal 1 Butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Kurikulum 2013 dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu konsep 

kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan 

melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performa tertentu. 

3. Mata Pelajaran Geografi 

Mata pelajaran geografi mempelajari tentang hubungan kausal berbagi 

gejala dan peristiwa yang terjadi dimuka, baik fisik maupun yang 

menyangkut mahluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan 

keruangan, ekologi, dan regional. Mata pelajaran Geografi merupakan 

bagian integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pada tingkat 

pendidikan menengah mata pelajaran geografi diberikan sebagai mata 
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pelajaran tersendiri . dalam kurikulum 2013 mata pelajaran geografi 

dikelompokkan pada rumpun Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-ilmu 

Sosial, sehingga kajiannya lebih diarahkan pada sudut pandang 

keberadaan dan aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh dinamika alam 

fisik. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Implementasi Kurikulum 2013 

Oxford Advance Learner’s Dictionary dikatakan implementasi 

adalah “put something into effect” atau penerapan sesuatu yang

memberikan efek, Hamalik, (2008: 237-238) dalam Kusnadi, (2014).  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan  

implementasi sebagai pelaksanaan dan penerapan. Artinya yang 

dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah 

dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Majnor dan 

Wildavsky (1979) dalam Nurdin dan Andriantoni, (2016: 64)  

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. 

Miller & Seller, (1985) dalam Susilana dan Rusman (2015)  

mendefinisikan kata implementasi dengan tiga pendekatan, yaitu: a) 

implementasi didefinisikan sebagai kegiatan; b) implementasi sebagai 

suatu usaha meningkatkan proses interaksi antara pengembang guru 

dengan guru; dan c) implementasi merupakan sesuatu yang terpisah dari 

komponen kurikulum. 
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Hasan (1984:11) dalam Susilana dan Rusman (2015) menyatakan 

bahwa implementasi kurikulum adalah “usaha merealisasikan ide,

konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi 

kenyataan”. Senada dengan Saylor dan Alexander (1974) dalam Susilana

dan Rusman (2015) bahwa implementasi kurikulum sebagai proses 

menerapkan rencana kurikulum (program) dalam bentuk pembelajaran, 

melibatkan interaksi siswa-guru dan dalam konteks persekolahan.  

Lloyd dalam McDuffie, dkk (2018) bahwa “Curriculum 

implementation consists of a dynamic relation between curriculum and 

particular curricular features” demikian pula dengan pendapat 

Shoemaker (1989) dalam Yao Fu dan Susan Sibert (2017) Mengartikan 

bahwa “IC (Implementation Curriculum) as education organized in such 

a way that it cuts across subject-matter lines, and brings together various 

aspects of the curriculum into meaningful association to focus upon 

broad areas of study.” 

Fullan dalam Nursamsu dan Baihaqi (2016) mengartikan 

implementasi kurikulum sebagai “the putting into practice  of an idea, 

program or set of activities which is new to the individual or 

organization using it”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi

kurikulum merupakan suatu prose penerapan konsep, ide, program atau 

tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas 

baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan 

untuk berubah.  
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Mulyasa (2009: 179) dalam Nursamsu dan Baihaqi (2016) 

menegaskan bahwa implementasi kurikulum setidaknya dipengaruhi oleh 

3 faktor yaitu: (1) karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup 

ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan, 

(2) Strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam 

implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, 

penyediaan buku kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang dapat 

mendorong penggunaan kurikulum di lapangan, (3) karakteristik 

pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap guru terhadap kurikulum, serat kemampuannya, untuk 

merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran.  

2. Kurikulum 2013 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19 menjelaskan kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, 

Buhungo (2015). 

Kurikulum secara etimologis adalah tempat berlari dengan kata 

yang berasal dari bahasa latin curir yaitu pelari, dan curere yang artinya 

tempat berlari. Dalam sejarahnya kurikulum merupakan suatu jarak yang 

harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis awal atau start sampai dengan 

finish, kemudian pengertian kurikulum tersebut juga mendapat tempat di 
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dunia pendidikan, dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan 

tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik 

dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan, Kurinasih, (2014: 

03). 

Hubbal & Burt (2004) dalam Rumahlantu (2016) bahwa “states 

that the reformation of curriculum is a complex, diverse, and repetitious 

process, in which ideas are made into policies, transformed into 

behavior, and expressed as social actions” 

Menurut John Franklin Bobbit (1918) dalam Qomariyah (2014), 

Kurikulum adalah suatu gagasan, telah memiliki akar kata bahasa Latin 

Race-Source, menjelaskan kurikulum sebagai “mata pelajaran perbuatan”

dan pengalaman yang dialami anak-anak sampai menjadi dewasa, agar 

kelak sukses dalam masyarakat orang dewasa. Menurut Edward A. Krug 

(1957) dalam Qomariyah (2014), kurikulum terdiri dari cara yang 

digunakan untuk mencapai atau melaksanakan tujuan yang diberikan 

sekolah. Selain itu Kurikulum juga merupakan alat yang krusial dalam 

merealisasikan program pendidikan, sehingga gambaran sistem 

pendidikan dapat dilihat jelas dalam kurikulum tersebut. Dapat dikatakan 

sistem kurikulum pada hakikatnya adalah sistem pendidikan itu sendiri, 

Astuti (2015). 

Mulyasa (2006: 8) dalam Kusnadi, dkk (2014) menjelaskan 

bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai 

tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara 
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yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 

Dalam Dictionary of Education dikatakan bahwa curriculum is a 

general overall plan of the content or specific studies of that the school 

should offer the student by way qualifying him of graduation or 

certification or for entrance into a professional or a vocational field, 

Kurinasih, (2014 : 03). 

Kurikulum tahun 2013 adalah rancangan bangun pembelajaran 

yang didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan 

untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, 

berbudaya, berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, (Kemdikbud 

2013, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/05/kurikulum-2013-

kurikulum-berbasis-karakter. Diakses pada tanggal 20 maret 2018). 

Senada dengan pendapat Muhammad Nuh (Mantan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan) dalam Praptanti dan Noorliana (2014) bahwa 

kurikulum 2013 memperkukuh kompetensi siswa dalam tiga hal, yaitu 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. “The curriculum is expected to 

generate productive, creative, innovative and affective human resources 

through the competence strengthening in the domain of attitude (spiritual 

and social), knowledge, and skills” Puskurbuk, (2012) dalam Ratnawati 

(2016).  

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/05/kurikulum-2013-kurikulum-berbasis-karakter
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/05/kurikulum-2013-kurikulum-berbasis-karakter
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Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan 

terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis 

kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 (KTSP), Kurinasih, 

(2014). Sependapat dengan Fadlillah (2014: 16) dalam Riani, dkk (2016), 

menyebutkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum 

pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 

maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Adapun 

orientasi pengembangan Kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi 

yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, disamping 

cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan.Perubahan yang 

paling mendasar adalah pendidikan berba sisscience dan tidak berbasis 

hafalan, Dikbud (2013). 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang 

pernah di gagas dalam rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera 

mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

2006. Rumusannya berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan 

kurikulum berbasis materi, Muzamiroh, (2013). Kurikulum 2013 berbasis 

kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) 

tugas-tugas dengan standar performa tertentu, sehingga hasilnya dapat 
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dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat 

kompetensi tertentu, Mulyasa, (2013:68) dalam Kusnadi, dkk (2014) .  

Mulyasa (2013:7) dalam Mangunsong dan Juhadi (2016), bahwa 

kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi 

sekaligus berbasis karakter. Senada dengan Bintoro (2015) bahwa 

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan 

pemahaman, skill, dan pendidikan ka rakter, siswa dituntut untuk paham 

atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan 

santun disiplin yang tinggi. Budiani (2017) mengungkapkan bahwa 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang menitikberatkan 

penggunaan pendekatan saintifik, penilaian autentik dan tematik 

integratif dalam pembelajarannya. Kurikulum ini diharapkan mampu 

mencetak generasi Indonesia yang kritis dan kreatif sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya sudah pasti akan menyebabkan adanya perbedaan 

yang mendasar antara keduanya. Menurut Kurinasih dan Sani (2014: 

133) adapun perubahan-perubahan yang ada dalam Kurikulum 2013 dari 

kurikulum sebelumnya antara lain adalah: pertama, perubahan standar 

kompetensi lulusan yang memperhatikan pengembangan nilai, 

pengetahuan dan keterampilan secara terpadu, kedua perubahan standar 

isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari 

mata pelajaran yang menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan 
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menjadi pelajaran, ketiga perubahan standar proses yaitu peserta didik di

fasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, 

mengumpulkan dan mencipta, terakhir perubahan standar evaluasi yaitu 

penilaian yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta 

pengetahuan berdasarkan hasil dan proses sedangkan kurikulum 

sebelumnya penilaian hanya mengukur hasil kompetensi. Menurut 

Sutrisno (2013) dalam Haryadi, dkk. (2015) Perubahan yang terjadi 

dalam Kurikulum 2013 yaitu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. 

Kurinasih (2014: 22) kurikulum 2013 lebih menekankan pada 

kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan, adapun ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar 

ialah: 

a. Menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang 

telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan 

teknologi dan informasi. 

b. Siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada 

lingkungan, kemampuan interpersonal, antar personal, maupun 

memiliki kemampuan berpikir kritis. 

c. Memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif. 
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d. Khusus untuk tingkat SD pendekatan tematik integrative member 

kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam 

berbagai mata pelajaran. 

e. Pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Secara konseptual perubahan kurikulum 2013 meliputi beberapa 

hal seperti yang telah disebutkan di atas yaitu: standar kompetensi 

lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian atau evaluasi. 

Acuan dan prinsip penyusunan kurikulum 2013 mengacu pada pasal 36 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa 

penyusunan kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan 

takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan 

minat peserta didik. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan 

pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan 

global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan Ridwan 

Abdullah Sani (2014). 

a. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah kurikulum 2013 diatur di dalam Permendikbud Nomor 20 

Tahun 2016. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 

2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan 
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Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 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. 

b. Standar Isi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa 

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu. 

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah kurikulum 2013 

diatur di dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016. Ruang lingkup 

materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau 

dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata 

pelajaran Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan 
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nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, 

dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk 

menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang 

sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar 

Kompetensi Lulusan yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah 

yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilah 

menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilihan ini diperlukan 

untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia 

seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial 

sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. 

Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik yang terdiri atas 

4 (empat) dimensi yang mempresentasikan sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan dan keterampilan, yang selanjutnya disebut 

Kompetensi Inti (KI) 

c. Standar Proses 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah diatur oleh 

pemerintah dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Pada saat 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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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 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

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. 

Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 

proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

ketercapaian kompetensi lulusan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk 

rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran 

sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut 

secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak 
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bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses 

pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang 

mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

1) Perencanaan Pembelajaran 

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. 

a) Silabus 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka 

pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. 

Silabus paling sedikit memuat: 

(1) Identitas mata pelajaran (khusus 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C 

Kejuruan). 

(2) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan 

kelas. 
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(3) 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. 

(4) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang terkait muatan atau mata pelajaran. 

(5) Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A). 

(6) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

(7) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan. 

(8) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar peserta didik. 

(9) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran 

dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu 

tahun dan 
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(10) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang 

relevan. 

b) 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 

sub tema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. 

Komponen RPP terdiri atas: 

(1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

(2) Identitas mata pelajaran atau tema/sub tema. 

(3) Kelas/semester. 
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(4) Materi pokok. 

(5) 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. 

(6) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 

KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang 

dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

(7) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi. 

(8) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi. 

(9) 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. 

(10) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses 

pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. 
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(11) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang 

relevan. 

(12) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 

tahapan pendahuluan, inti, dan penutup dan 

(13) Penilaian hasil pembelajaran.  

c) Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, 

bahwa pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan saintifik. Pembelajaran pada Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis 

proses keilmuan. Seperti yang di ungkapkan oleh Rusman 

(2015) dalam Hanipah, dkk. (2018) bahwa “The scientific 

approach is a learning approach that gives students 

widespread opportunities to explore and elaborate the 

material learned, in addition, to giving learners the 

opportunity to actualize their abilities through learning 

activities that have been designed by the teacher”. Proses 

pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, 

inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan 

pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, 
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mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. 

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran 

langsung (direct instructional) dan tidak langsung (indirect 

instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran 

yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir 

dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik 

melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang 

dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran 

langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang 

terjadi selama proses pembelajaran langsung yang 

dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (nurturant 

effect). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan 

pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 

dan KI-2. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran alokasi 

waktu jam tatap muka pembelajaran untuk SMA/MA adalah 

45 menit. Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup. 
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(1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 

(a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran; 

(b) 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; 

(c) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari; 

(d) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai; dan 

(e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan 

uraian kegiatan sesuai silabus. 

(2) 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 
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dan/atau saintifik dan/atau inquiry dan penyingkapan 

(discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi 

dan jenjang pendidikan. 

(a) Sikap 

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 

melakukan aktivitas tersebut. 

(b) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik 

aktivitas 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 
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(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). 

(c) 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 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). 

(3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik 

baik secara individual maupun kelompok melakukan 

refleksi untuk mengevaluasi: 
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(a) 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. 

(b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

(c) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pemberian tugas, baik tugas individual maupun 

kelompok dan 

(d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 

(e) Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

Penilaian proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan penilaian autentik (authentic 

assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, 

proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan 

penilaian ketiga komponen tersebut akan 

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan 

belajar peserta didik yang mampu menghasilkan 

dampak instruksional (instructional effect) pada 

aspek pengetahuan dan dampak pengiring 

(nurturant effect) pada aspek sikap. 
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Hasil penilaian autentik digunakan guru 

untuk merencanakan program perbaikan (remedial) 

pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau 

pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian 

autentik digunakan sebagai bahan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan 

Standar Penilaian. Pendidikan. Evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran 

dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, 

angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan 

refleksi. 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat 

proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran 

dengan menggunakan metode dan alat: tes 

lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir 

diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan 

evaluasi hasil pembelajaran. 

d. Standar Penilaian 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 

Tahun 2016 menjelaskan bahwa Standar Penilaian Pendidikan adalah 

kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang 

digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik 
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pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian 

merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan beberapa hal 

lain khususnya pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 berdasarkan 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 penilaian pembelajaran 

meliputi aspek: 

1) Sikap, penilaian aspek sikap dilaksanakan oleh pendidik untuk 

memperoleh informasi deskriptif tentang perilaku peserta didik

dalam penilaian sikap terdiri atas; 

a) Sikap Sosial 

b) Sikap Spiritual 

2) Pengetahuan, penilaian aspek pengetahuan dilaksanakan oleh 

pendidik untuk memperoleh informasi tentang penguasaan 

pengetahuan peserta didik. 

3) Keterampilan, penilaian aspek keterampilan dilaksanakan oleh 

pendidik untuk memperoleh informasi tentang penerapan 

pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu oleh peserta 

didik. 

Ketiga aspek tersebut merupakan kewajiban bagi seorang 

pendidik dalam melaksanakan penilaian dalam proses maupun 

setelah proses pembelajaran, yang telah diatur dalam Permendikbud 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.  

Seorang pendidik dalam melaksanakan penilaian harus 

berpatokan pada prinsip-prinsip penilaian, hal ini bertujuan agar data 
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penilaian yang didapat bersifat valid dan dapat dimanfaatkan. 

Prinsip-prinsip penilaian tersebut antara lain; sahih, objektif, adil, 

terpadu, terbuka, menyeluruh, sistemis, beracuan kriteria, dan  

akuntabel. Selain itu tujuan diadakanya penilaian antara lain: 

1) Untuk memonitoring dan mengevaluasi proses, perkembangan 

belajar dan perbaikan hasil belajar secara berkelanjutan. 

2) Mendapatkan informasi mengenai capaian standar kelulusan 

untuk semua mata pelajaran. 

3) Untuk mengevaluasi capaian kompetensi lulusan secara nasional 

pada mata pelajaran tertentu. 

Mekanisme penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 

untuk menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik 

adalah sebagai berikut: 

1) Perancangan strategi penilaian dilakukan pada saat penyusunan 

RPP. 

2) Penilaian aspek sikap dilaksanakan melalui 

observasi/pengamatan atau yang lain yang relevan. 

3) Penilaian aspek pengetahuan dilaksanakan melalui tes tertulis, 

lisan dan penugasan. 

4) Penilaian aspek keterampilan dilaksanakan melalui praktik, 

proyek, portofolio dan teknik yang lain.    

Dalam melaksanakan penilaian seoarang pendidik harus 

melaui tahapan-tahapan atau prosedur yang benar, yang telah diatur 
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dalam Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian 

Pendidikan, yaitu sebagai berikut; 

1) Prosedur Penilaian Sikap; 

a) Mengamati perilaku peserta didik selama proses 

pembelajaran. 

b) Mencatat perilaku peserta didik pada lembar observasi atau 

pengamatan. 

c) Menindaklanjuti hasil dari prose pengamatan 

d) Mendeskripsikan sikap peserta didik. 

2) Prosedur Penilaian Pengetahuan; 

a) Membuat perencanaan penilaian. 

b) Mengembangkan instrumen penilaian. 

c) Melakukan penilaian. 

d) Memanfaatkan hasil dari proses penilaian. 

e) Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan 

jangkauan skala 0 – 100 serta deskripsi. 

3) Prosedur Penilaian Keterampilan. 

a) Membuat rencana penilaian. 

b) Mengembangkan instrumen penilaian. 

c) Melakukan penilaian. 

d) Memanfaatkan hasil dari proses penilaian. 
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e) Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan 

jangkauan skala 0 – 100. 

Sedangkan prosedur penilaian proses dan hasil oleh pendidik sebagai 

berikut; 

1) Menetapkan tujuan penilaian yang mengacu pada RPP yang 

telah dibuat. 

2) Membuat kisi-kisi penilaian. 

3) Menyusun instrumen penilaian. 

4) Melakukan uji kualitas instrumen. 

5) Melaksanakan penilaian. 

6) Melaporkan hasil selama proses penilaian. 

7) Memanfaatkan laporan hasil penilaian. 

Untuk instrumen yang digunakan oleh pendidik dalam 

melaksanakan penilaian dapat berupa tes, pengamatan, penugasan 

individu, dan yang lain sesuai dengan karakteristik. 

3. Mata Pelajaran Geografi dalam Kurikulum 2013 

Struktur kurikulum 2103 diatur oleh pemerintah dalam 

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Struktur 

Kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, 

beban belajar dan kompetensi dasar pada setiap Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah. 
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a. Kompetensi Inti 

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia 

peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi 

vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat 

dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai 

berikut: 

1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 

2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 

3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; 

4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

b. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. 

Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan 

karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu 

Mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok 

sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut: 

1) kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam 

rangka menjabarkan KI-1; 

2) kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam 

rangka menjabarkan KI-2; 

3) kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam 

rangka menjabarkan KI-3; dan 
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4) kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam 

rangka menjabarkan KI-4. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum 2013 

a. Faktor Internal 

Secara umum faktor internal adalah faktor yang asalnya dari 

dalam. Implementasi kurikulum 2013 selalu tidak terlepas dari yang 

namanya faktor pendukung dan penghambat, faktor internal yang 

mendukung maupun menghambat bisa di artikan sebagai faktor yang 

berasal dari subjek pelaksana kurikulum. Khususnya guru mata 

pelajaran. Karena guru merupakan pelaksana utama yang mengetahui 

persis kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang di terapkan.  

b. Faktor Eksternal 

Secara umum faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari 

luar. Dalam perjalanan implementasi kurikulum 2013 dari awal 

penerapan sampai sekarang, masih sering di temukan kendala oleh 

guru di lapangan. Faktor eksternal yang mendukung maupun 

menghambat bisa di artikan sebagai faktor yang berasal dari luar 

subjek pelaksana kurikulum, khususnya guru mata pelajaran.  
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B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hayati Wear, Happy 

Lumbangtobing, Yosefin Rianita Hadiyanti (2015). Dengan judul 

Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah 

Menengah Atas Se-Kota Jayapura Tahun Pelajaran 2014/2015, penelitian ini 

bertujuan untuk Mendeskripsikan pemahaman guru matematika tentang 

perubahan kurikulum 2013, Mendeskripsikan pemahaman guru matematika 

tentang desain pembelajaran dalam kurikulum 2013, Mendeskripsikan 

pemahaman guru matematika tentang buku paket kurikulum 2013, 

Mendeskripsikan pemahaman guru matematika tentang penerapan proses 

pembelajaran saintifik dan penilaian autentik dalam kurikulum 2013, dan 

Mendeskripsikan pemahaman guru matematika tentang pengetahuan 

mengenai struktur dan pengembangan kurikulum 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemahaman guru matematika dan kepala sekolah 

tentang perubahan kurikulum, desain pembelajaran, buku paket, 

pengetahuan mengenai struktur dan pengembangan kurikulum 2013 sudah 

sangat baik. Sedangkan pemahaman tentang proses pembelajaran saintifik 

sudah baik dan pemahaman guru matematika tentang penilaian autentik 

sudah cukup. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan 

yaitu pada tujuan penelitian, pendekatan, fokus penelitian dan teknik analisis 

data yang digunakan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syahroi, 

Gimin, dan Zahirman (2013). Dengan judul Implementasi Kurikulum 2013 
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Dalam Pembelajaran PPKN di SMA Negeri Se-Kota Pekanbaru, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kurikulum 2013dalam 

pembelajaran PPKN, dan untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi 

guru PPKN dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

PPKN terlaksana dengan cukup. Perbedaan mendasar dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu pada fokus penelitian, 

pendekatan yang digunakan, dan metodelogi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusnadi, Suradi Tahmis, dan 

Ilham Minggir (2014), dengan judul Implementasi Kurikulum 2013 Dalam 

Pembelajaran Matematika di SMA Negeri 1 Makassar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran matematika dapat dilihat selama pembelajaran berlangsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian terhadap 3 subjek 

dapat dikatakan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika sudah cukup 

baik. Meskipun kenyataannya pada saat prose pembelajaran ketiga subjek 

tersebut mengalami kendala. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu pada tujuan penelitian, fokus 

penelitian, metodelogi, dan pendekatan yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Praptanti dan Noorliana 

(2014),  dengan judul Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus di SMP Negeri 2 

Purwokerto dan SMP Negeri 1 Baturaden Kabupaten Banyumas). Penelitian 
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ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang isi 

kurikulum, implementasi kurikulum, pendapat dan sikap guru dan hambatan 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran bahasa indonesia belum sepenuhnya maksimal, hal itu terlihat dari 

belum lengkapnya dokumen kurikulum, pelaksanaan pembelajaran 

sepenuhnya belum berjalan dengan baik, aktivitas siswa belum sepenuhnya 

aktif, dan pola mengajar guru yang belum berubah dari deduktif ke induktif.

Perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan ini 

yaitu pada tujuan penelitian, fokus penelitian, metodelogi dan pendekatan 

yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Budi Arthani (2015), 

Persepsi dan Implementasi Kurikulum 2013 oleh Guru Mata Pelajaran 

Geografi SMA Se-Kabupaten Purbalingga Tahun 2015. Hasil penelitian ini 

menunjukan persepsi guru terhadap kurikulum 2013 sangat baik. Untuk 

implementasi kurikulum 2013 sanat baik, kendala yang ditemukan di

lapangan yaitu kurang pahamnya guru terhadap teknis penilaian dalam 

kurikulum 2013. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang akan 

dilakasanakan oleh peneliti ini yaitu pada variabel penelitian, tujuan 

penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. 
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Tabel Kajian Peneltian Yang Relevan 

No Pengarang Judul 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian 

Pendekatan 
Variabel/Fokus 

Penelitian 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 

Data 

1. Hayati Wear, Happy 

Lumbangtobing, 

Yosefin Rianita 

Hadiyanti, (2015) 

Implementasi Kurikulum 

2013 Pada Mata 

Pelajaran Matematika di 

Sekolah Menengah Atas 

Se-Kota Jayapura Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

Kualitatif Implementasi 

Kurikulum 2013,  

Wawancara 

mendalam, 

observasi dan 

dokumentasi. 

Analisis 

data model 

interaktif. 

Pemahaman guru 

matematika dan 

kepala sekolah 

tentang perubahan 

kurikulum, desain 

pembelajaran, sudah 

baik, sedangkan 

untuk pemahaman 

tentang buku paket 

dan struktur 

pengembangan 

kurikulum sangat 

baik, dan 

pemahaman tentang 

penerapan 

pembelajaran 

saintifik serta 

penilaian autentik 

terbilang cukup.  
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2. Muhammad Syahroi, 

Gimin, Zahirman, 

(2013) 

Implementasi Kurikulum 

2013 Dalam 

Pembelajaran PPKN di 

SMA Negeri Se-Kota 

Pekanbaru. 

Kualitatif Implementasi 

Kurikulum 2013 

dalam 

pembelajaran 

PPKN 

Wawancara, 

observasi, 

pengumpulan 

angket, 

dokumentasi, 

kepustakaan. 

Deskriptif 

presentase 

Berdasarkan hasil 

rekapitulasi data dari 

15 responden 

dinyatakan bahwa 

implementasi 

kurikulum 2013 

dalam pembelajaran 

PPKN terlaksanakan 

dengan cukup. 

3. Dedi Kunadi, Suradi 

Tahmir, Ilham 

Minggi, (2014) 

Implementasi Kurikulum 

2013 Dalam 

Pembelajaran 

Matematika di SM 

Negeri 1 Makassar 

Kualitatif Implementasi 

Kurikulum 2013 

Dalam 

Pembelajaran 

Matematika 

Observasi, 

wawancara, 

dan 

dokumentasi. 

Deskriptif

kualitatif 

Berdasarkan hasil 

penelitian terhadap 3 

subjek dapat di 

katakan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

matematika sudah 

cukup baik. 

Meskipun 

kenyataannya pada 

saat prose 

pembelajaran ketiga 

subjek tersebut 

mengalami kendala. 

4. Isnaeni Praptanti, 

Noorliana 

Implementasi Kurikulum 

2013 Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Di 

Sekolah Menengah 

Pertama (Studi Kasus Di 

Kualitatif Implementasi 

Kurikulum 2013 

Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Wawancara, 

dokumentasi, 

observasi. 

Deskriptif 

kualitatif 

Implementasi 

kurikulum 2013 

pada mata pelajaran 

bahasa indonesia 

belum sepenuhnya 
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SMP Negeri 2 

Purwokerto dan SMP 

Negeri 1 Baturaden 

Kabupaten Banyumas 

maksimal, hal itu 

terlihat dari belum 

lengkapnya 

dokumen kurikulum, 

pelaksanaan 

pembelajaran 

sepenuhnya belum 

berjalan dengan 

baik, aktivitas siswa 

belum sepenuhnya 

aktif, dan pola 

mengajar guru yang 

belum berubah dari 

deduktif ke induktif.   

5. Rahayu Budi Arthani Persepsi dan 

Implementasi Kurikulum 

2013 oleh Guru Mata 

Pelajaran Geografi SMA 

Se-Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2015. 

Kuantitatif Persepsi Guru 

Mata Pelajaran 

Geografi 

Terhadap 

Kurikulum 2013 

dan Implementasi 

Kurikulum 2013. 

Obervasi, 

Dokumentasi, 

Angket, 

Deskriptif 

Persentase 

Untuk persepsi guru 

mata pelajaran 

geografi dari 

masing-masing 

sekolah termasuk ke 

dalam kategori baik, 

untuk implementasi 

kurikulum juga 

termasuk dalam 

kategori sangat baik, 

kendala guru dalam 

implementasi 

kurikulum 2013 dari 

masing-masing 
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sekolah yaitu pada 

penilaian. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau 

variabel-variabel yang akan diteliti.  Pada dasarnya terdapat tiga proses utama 

dalam kegiatan pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013. Yaitu 

perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 

Ketiga hal itu dilaksanakan secara bertahap dan berurutan. Perencanaan 

pembelajaran dimulai dengan menyusun silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan proses pembelajaran 

yang terdiri atas penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, penggunaan 

media pembelajaran, penilaian pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran, 

terdiri atas tiga komponen, yaitu prosedur, mekanisme dan instrumen. Kemudian

selain ketiga proses tersebut, terdapat faktor pendukung dan penghambat 

implementasi yang  terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Dari semua 

tahap tersebut kemudian akan diketahui bagaimana implementasi kurikulum 2013 

pada mata pelajaran geografi yaitu masuk pada kategori baik atau kurang baik,

serta hambatan yang dirasakan oleh guru. 
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                Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 

Implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran geografi di SMA 

Negeri se-Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil rekapitulasi data dan 

observasi yang berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) rata-rata mencapai kategori sangat baik. Hal tersebut 

menandakan bahwa perencanaan pembelajaran guru mata pelajaran 

geografi sudah baik dan benar sesuai dengan prosedur pemerintah. 

2. Berdasarkan hasil rekapitulasi data dan  pengamatan selama guru 

mengajar di kelas, diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran yang 

meliputi penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, dan  

penggunaan media pembelajaran rata-rata masuk dalam kategori 

sangat baik. Hanya beberapa sekolah yang masih terkendala dalam 

penggunaan pendekatan, metode dan media pembelajaran. 

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi data penelitian, diketahui bahwa 

penilaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru geografi rata rata 

masuk dalam kategori sangat baik. Hal  itu menandakan bahwa 

prosedur, mekanisme dan instrumen penilaian yang dilakukan oleh 
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Guru mata pelajaran geografi sudah sesuai dengan mekanisme yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada guru 

geografi diketahui bahwa faktor  pendorong dan penghambat 

implementasi kurikulum 2013 diantaranya yaitu fasilitas 

pembelajaran, ketersediaan sumber belajar dan tingkat penguasaan 

teknologi sangat berpengaruh dalam kesuksesan implementasi 

kurikulum 2013. Untuk sosialisasi kurikulum 2013 menjadi faktor 

pendukung atau pendorong guru dalam memahami konsep dan 

mekanisme kurikulum 2013. 

B. Saran 

1. Sebaiknya guru lebih meningkatkan kreativitas dalam memanfaatkan 

barang-barang di sekitar sebagai media pembelajaran, Hal itu dapat 

dilakukan dengan mengadakan sosialisasi ataupun pelatihan yang turut 

mengundang para ahli dalam bidang pendidikan dan penguasaan 

teknologi. Selain itu dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) guru harus dapat memilih media pembelajaran 

mana yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

2. Guru yang telah baik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

pada mata pelajaran geografi diharapkan dapat meningkatkan untuk 

menjadi lebih baik lagi kedepanya. Dengan cara mengembangkan 

model dan metode pembelajaran yang digunakan serta teknik dan 



95 

strategi dalam pembelajaran agar siswa lebih aktif dan antusias dalam

mengikuti proses pembelajaran, selain itu dengan melihat potensi yang 

dimiliki setiap guru geografi, diharapkan dapat memanfaatkanya dalam 

proses pembelajaran. 

3. Dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana sekolah diharapkan dapat 

melengkapi sarana penunjang pembelajaran agar siswa lebih antusias 

dalam mengikuti pembelajaran dan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terkait materi yang diberikan oleh guru. Hal itu dapat dilakukan 

dengan mencatat kebutuhan sarana dan prasarana oleh bagian 

administrator  yang kemudian kepala sekolah melengkapi kebutuhan 

sarana dan prasarana apa saja yang masih kurang. 
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