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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Kurikulum 2013

a. Pengertian Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah

kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang

mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, siswa

dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan

presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi7.

Menurut Mulyasa (2014) Kurikulum 2013 mendapat sorotan

dari beberapa pihak, salah satunya dari segi persiapan, kurikulum

2013 membutuhkan anggaran mencapai 2,5 triliun. Kurang optimalnya

sosialisasi kepada seluruhpelaksana dilapangan membuat para guru

masih banyak yang kebingungan dengan kurikulum 2013.

Pemerintah menganggap kurikulum ini lebih berat daripada

kurikulum-kurikulum sebelumnya. Guru sebagai ujung tombak

kurikulum 2013, sedangkan guru yang belum professional hanya

dilatih beberapa bulan saja untuk merubah pembelajaran sesuai dengan

kurikulum 2013. Selain penguatan dan pendampingan kepada guru,

7Prastian Dwija Permana, Pengaruh Penerapan Kurikulum 2013 terhadap hasil Belajar Mata
Diklat Pengelasan Kelas X TKR di SMK Negeri 1 Sedan Rembang, 2014, Universitas Negeri
Semarang
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siswa juga membutuhkan penguatan dan pendampingan dalam

mengembangkan sikap dan karakter siswa yang ditekankan dalam

kurikulum 20138.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai

diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah

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.

Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini

adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard

skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan

pengetahuan. Kemudian, kedudukan kompetensi yang semula

diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang

dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, pembelajaran lebih bersifat

tematik integratif dalam semua pelajaran.

Dalam konteks ini, kurikulum 2013 berusaha untuk lebih

menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding

lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui

pengetahuan di bangku sekolah. Dengan kata lain, antara soft skills dan

hard skills dapat tertanam secara seimbang, berdampingan, dan

mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya

kurikulum 2013, harapannya peserta didik dapat memiliki kompetensi

8Suci Rakhmawati, Dkk. 2016, Analisis Pelaksanaan kurikulum 2013 ditinjau dari standar
proses dalam pembelajaran biologi kelas X di SMA Negeri 1 Krangkeng, Scientiae Educatia:
Jurnal Sains dan Pendidikan Sains Vol. 5 No. 2: 156-164
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sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang meningkat dan

berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh

sehingga akan dapat berpengaruh dan menentukan kesuksesan dalam

kehidupan selanjutnya9.

Seperti yang diungkapkan Amin Haedari (2013) di dalam buku

Abdullah Idi,  bahwa Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak

generasi yang siap di dalam menghadapi tantangan masa depan.

Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan

masa depan. Titik berat kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta

didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam

melakukan observasi, bertanya (wawancara), bernalar, dan

mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang diperoleh atau

diketahui setelah menerima materi pembelajaran10.

Mengutip Carl Glickman, Mida Latifatul Muzamiroh di dalam

buku abdullah idi, mengungkapkan setiap upaya perbaikan kurikulum

semestinya tetap fokus pada pendidikan dan pembelajaran siswa. Para

ahli pendidikan memiliki pandangan berbeda tentang apa yang perlu

dipelajari siswa. Sebagian ahli berpendapat peserta didik perlu

mengembangkan strategi kognisi dan keterampilan untuk dapat

bertahan dan berkompetensi pada abad ke-21.

9 Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan
SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hal. 16-17.

10 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hal. 25-26
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Ahli lain berpendapat bahwa kurikulum 2013 tidak boleh

mengobankan penguasaan materi pengetahuan untuk memberikan

lebih banyak ruang untuk pengembangan keterampilan11. Dikarenakan

hal inilah adanya dampak terjadi pengurangan jumlah mata pelajaran

dalam kurikulum SD-SMA yang sebelumnya dipandang terlalu

banyak, kurang efektif dan efesien.

Dalam implementasi kurikulum 2013 yang perlu dilakukan

adalah pentingnya implementasi kurikulum 2013 secara efektif. Pada

prinsipnya, dalam pelaksanaannya proses pembelajaran kurikulum

2013 adalah suatu upaya pemahaman dua tipe kurikulum: ideal

curriculum dan actual curriculum. Kurikulum tipe pertama, ideal

curriculum merupakan kurikulum yang dicita-citakan, dalam bentuk

rencana, ideal, teks yang belum dilaksanakan. Sedangkan kurikulum

tipe kedua, actual curriculum merupakan kurikulum yang dilaksanakan

dalam proses pembelajaran.

Semakin besar adanya kesenjangan antara kedua jenis

kurikulum tersebut, semakin tinggi tingkat kualitas pembelajaran.

Sebaliknya semakin rendah adanya kesenjangan antara keduanya,

semakin besar pula keberhasilan dari proses pembelajaran. Tetapi,

faktanya antara ideal curriculum dan actual curriculum tetap ada

kesenjangan. Artinya tidak mungkin dalam proses pembelajaran di

sekolah/madrasah dapat terlaksana sepenuhnya, seperti diharapkan

11 Abdullah Idi, Ibid, hal. 28-29
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dalam ideal curriculum. Suatu hal yang perlu menjadi perhatian

seksama dan terpenting bagi seorang pendidik/guru yakni pentingnya

menekan tingkat kesenjangan (gap) itu serendah mungkin 12.

Materi ilmu pengetahuan yang mereka (para ahli pikir islam)

gunakan untuk kurikulum pendidikan islam itu nilainya diukur dari

salah satu firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an Surat Al-Mujadilah

(58):11:

ِذینَ  ٓأَیُّھَاٱلَّ ي یَٰ ُحوْا فِ ۡم تَفَسَّ َل لَُك ٓوْا إَِذا قِی سِ َءاَمنُ لِ ٱۡلَمَجٰ
ُحواْ فَ  ِح ٱۡفَس ُ یَۡفَس َّ َل ٱ ۡمۖ َوإَِذا قِی ُزواْ لَُك ُزواْ فَ ٱنُش ٱنُش

ِع  ِذینَ یَۡرفَ نُكۡم وَ ٱللَّھُٱلَّ وْا ِم ِذینَ َءاَمنُ واْ ٱلَّ مَ أُوتُ ٱۡلِعۡل
ٖتۚ وَ  ُ َدَرَجٰ َّ ١١بَِما تَۡعَملُوَن َخبِیٞر ٱ

Artinya : “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman

diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa

derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengan sederhana, dapat dikatakan bahwa secara konseptual,

kurikulum pendidikan Islam dirancang berdasarkan nash Al-Qur’an

dan AL-Hadist, yang bertujuan agar manusia mendapat kesejahteraan

di dunia dan tetap dekat dengan Khaliknya13. sehubungan dengan itu

baik kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum biasa memanglah

ada perbedaannya akan tetapi, kurikulum menjadi suatu pedoman yang

harus diterapkan baik oleh sekolah maupun

12 Abdullah Idi,Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
hal. 268

13 Abdullah Idi, Ibid, 45-46
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b. Indikator Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013

1) Kegiatan awal

Kegiatan awal merupakan kegiatan pendahuluan sebelum

memasuki inti pembelajaran. Biasanya alokasi waktu untuk

kegiatan pendahuluan ialah 15 menit. Pada kegiatan ini yang dapat

dilakukan oleh guru ialah sebagai berikut :

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis atau fisik untuk

mengikuti proses pembelajaran

b) Mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari

dan terkait dengan materi yang akan dipelajari.

c) Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau

tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan

menjelaskan tujuan pembelajaran  atau KD yang akan dicapai.

d) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan

tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk

menyelesaikan permasalahan atau tugas.

2) Tahap Inti

Dalam kegiatan inti ini terdapat proses untuk menanamkan

sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Proses

yang dapat dilakukan ialah dengan menggunakan pendekatan

scientific dan tematik-integratif. Langkah-langkah dalam

mengimplementasikan pendekatan ini sebagai berikut :
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a. Mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara

luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar

dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk

melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memerhatikan

hal yang penting dari suatu benda atau objek.

b. Menanya. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka

kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya

mengenai apa  yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat.

c. Mengumpulkan informasi. Tindak lanjut dari bertanya adalah

menggali dan menggumpulkan informasi dari berbagai sumber

melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca

buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek

yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.

d. Mengasosiasikan informasi. Dari kegiatan tersebut terkumpul

sejumlah informasi. Informasi ini menjadi dasar bagi kegiatan

berikutnya, yaitu memproses informasi untuk menemukan pola

dari keterkaikatan informasi dan bahkan mengambil berbagai

kesimpulan dari pola yang ditemukan.

e. Mengkomunikasikan hasil. Kegiatan berikut yakni menuliskan

atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari

informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil

tersebut disampaikan dikelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil

belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.
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Kegiatan pembelajaran seperti yang telah disebutkan diatas,

oleh guru dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak

langsung. Artinya pelaksanaan pembelajaran tidak mengharuskan

tatap muka antara guru dan peserta didik, akan tetapi pembelajaran

dapat dilakukan dimana saja yang dikehendaki, selama masih

berpedoman pada perencanaan dan kompetensi yang hendak

disampaikan.

3) Tahap Penutup

Kegiatan akhir atau penutup adalah kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengakhiri proses pembelajaran. Beberapa

aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik pada

kegiatan akhir ini ialah sebagai berikut; Pertama, menarik

kesimpulan terhadap seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan

hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran

yang telah berlangsung. Kedua, memberikan umpan balik terhadap

proses dan hasil pembelajaran. Ketiga, melakukan kegiatan tindak

lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual

maupun kelompok. Keempat, menginformasikan rencana kegiatan

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya14.

14 Fadillah, Op.Cit hal. 182-187
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c. Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 diterapkan disekolah

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang lebih

menekankan untuk tercapainya kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang semuanya terangkum dalam kompetensi hard skills

dan soft skills. Mengacu pada ketiga kompetensi tersebut, dalam

pelaksanaan pembelajaran pun harus disetting sedemikian rupa

sehingga apa yang menjadi tujuan utama pembelajaran dapat tercapai.

Berkenaan hal ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan

bersama oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran,

diantaranya :

(1) Berpusat pada peserta didik

(2) Mengembangkan kreativitas peserta didik

(3) Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang

(4) Bermuatan nilai, etika, estetika, logika dan kinestetika.

(5) Menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan

berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan,

konstektual, efektif, efesien, dan bermakna.

d. Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013

Mengenai tujuan dan fungsi kurikulum 2013 secara spesifik

mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang Sisdiknas ini bawa

disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
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bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara

tujuannya, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengenai tujuan kurikulum 2013, secara khusus dapat penulis

uraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard

skills dan soft skills melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan

pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus

berkembang.

2. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang

produktif, kreatif dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa

dan negara Indonesia.

3. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan

menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah

menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang

digunakan dalam pembelajaran.

4. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta

warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan

mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum ditingkat

satuan pendidikan.
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5. Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan

tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah

diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum 2013

sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik,

dan potensi daerah.

e. Struktur Kurikulum SMA/SMK

TABEL I.I
ISU TERKAIT RANCANGAN STRUKTUR KURIKULUM SMA

Isu Terkait Rancangan Struktur Kurikulum SMA

No Alternatif Kelebihan Kekurangan

1. Penjurusan
Mulai Kelas
X

 Ada pengurangan
pelajaran di Kelas X
yang dianggap
memberatkan

 Implementasi mudah
karena tidak banyak
berbeda dengan yang
ada

 Peserta didik dapat
berkonsentrasi penuh
mempelajari bidang
tertentu

 Peminatan ditetapkan
berdasarkan hasil belajar
sebelumnya (Rapor/UN
SMP, Tes Penempatan
/Tes bakat)

 Menimbulkan stigma
jurusan tertentu lebih
unggul

 Masih ada penjurusan
yang sudah tidak ada
padanannya di dunia

2. Berdasarkan
minat pada
pendidikan
lanjutan

 Pemilihan mata
pelajaran berdasarkan
minat ke pendidikan
lanjutan

 Memungkinkan untuk
memilih mata pelajaran
pada bidang yang
berbeda

 Tidak harus mengambil
mata pelajaran yang
tidak disukai

 Perlunya membedakan
mata pelajaran untuk
persiapan ke perguruan
tinggi dan untuk
memenuhi rasa ingin tahu
saja

 Memerlukan administrasi
akademik yang baik

 Proses bimbingan harus
efektif

 Sistem UN harus diubah

3. Non
Penjurusan
(SKS)

 Siswa belajar mata
pelajaran yang sesuai
dengan minat

 Tersedia pilihan mata
pelajaran untuk
melanjutkan ke
perguruan tinggi atau
untuk sekadar ingin tahu

 Idem di atas (tetapi lebih
komplek lagi)
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Usul rancangan struktur kurikulum SMA/SMK tersebut berkaitan

dengan berbagai isu sebagai berikut di tabel II.1. Seperti yang terjadi

dengan pengembangan kurikulum SMP proses pengembangan struktur

kurikulum SMA/SMK pun dilalui melalui berbagai masukan,

pertimbangan, dan usulan dari berbagai pihak.

TABEL I.2
USULAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

ATAS (SMA)
Mata Pelajaran Kelas

X XI XII
Kelompok A dan B (wajib) 18 18 18
Kelompok C (Peminatan Akademik)
I Peminatan Matematika dan Sains:

1 Matematika 4 4 4
2 Biologi 4 4 4
3 Fisika 4 4 4
4 Kimia 4 4 4

II Peminatan Sosial
1 Geografi 4 4 4
2 Sejarah 4 4 4
3 Sosiologi dan Antropologi 4 4 4
4 Ekonomi 4 4 4

III Peminatan Bahasa:
1 Bahasa dan Sastra Indonesia 4 4 4
2 Bahasa dan Sastra Inggris 4 4 4
3 Bahasa dan Sastra Arab 4 4 4
4 Bahasa dan Sastra Mandarin 4 4 4

Mata Pelajaran Pilihan:
1 Literasi Media 2 2 2
2 Bahasa Asing Lain (Jepang, Korea, Jerman,

Perancis, dll)
2 2 2

3 Teknologi Terapan 2 2 2
4 Pilihan Pendalaman Minat atau Lintas Minat 4 4 4
Jumlah Jam Pelajaran yang tersedia 72 72 72
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus ditempuh 40 40 40

Selanjutnya, dirumuskan struktur kurikulum SMA/MA sebagai

berikut:
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1) Kelompok Mata Pelajaran Wajib

Dengan dilaksanakan mata pelajaran wajib ini dapat

disimpulkan bahwa adanya keberhasilan kurikulum 2013 dapat

diketahui dari perwujudan indikator standar kompetensi lulusan

(SKL) dalam pribadi peserta didik secara utuh. Bahkan dapat

dikatakan bahwa lulusan dari setiap satuan pendidikan tersebut

baru menunjukkan SKL pada permukaannya saja, atau hanya

kulitnya saja. Kondisi ini juga boleh jadi disebabkan karena alat

ukur atau penilaian keberhasilan peserta didik dari setiap satuan

pendidikan hanya menilai permukaannya saja, sehingga hasil

penilaian tersebut belum mengambarkan kondisi yang

sebenarnya15.

MATA PELAJARAN

ALOKASI
WAKTU

BELAJAR
PER

MINGGU

X XI XII

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 4 4

4 Matematika 4 4 4

5 Sejarah Indonesia 2 2 2

6 Bahasa Inggris 2 2 2

15 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2016)  hal. 91 - 95
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Kelompok B (Wajib)

7 Seni Budaya 2 2 2

8 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 3 3

9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per
Minggu

24 24 24

Kelompok C (Peminatan)

Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA) 18 20 20

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per
minggu

42 44 44

Keterangan: Mata Pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa

Daerah

2) Kelompok Mata Pelajaran Peminatan

Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk

memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan

minatnya dalam sekelompoknya mata pelajaran sesuai dengan

minat-minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan

tertentu.

Struktur mata pelajaran peminatan dalam kurikulum

SMA/MA adalah sebagai berikut :

TABEL II.3
USULAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

ATAS (SMA)
Mata Pelajaran Kelas

X XI XII

Kelompok A dan B (wajib) 24 24 24

Kelompok C (Peminatan Akademik)

Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam
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I Peminatan Matematika dan Sains:

1 Matematika 3 4 4

2 Biologi 3 4 4

3 Fisika 3 4 4

4 Kimia 3 4 4

II Peminatan Ilmu-ilmu Sosial

1 Geografi 3 4 4

2 Sejarah 3 4 4

3 Sosiologi 3 4 4

4 Ekonomi 3 4 4

III Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya

1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4

2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4

3 Bahasa dan Sastra Asing Lainnya 3 4 4

4 Antropologi 3 4 4

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman :

1 Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman
Minat

6 4 4

Jumlah Jam Pelajaran yang tersedia 66 76 76

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus ditempuh 42 44 44

3) Beban Belajar

Dalam struktur kurikulum SMA/MA ada penambahan jam

belajar per minggu sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X

bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI

dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan

lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit.
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Tambahan jam belajar dan pengurangan jumlah kompetensi

memberikan kesempatan dan keleluasaan pada guru untuk

berkreasi dalam pembelajaran dengan pembelajaran siswa aktif

(student active learning). Proses pembelajaran siswa aktif

memerlukan waktu yang panjang karena menuntut keterlibatan

peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun keterlibatan

emosional. Penambahan jam belajar juga memberikan kesempatan

kepada guru untuk melakukan penilaian secara utuh dan

menyeluruh, baik berkaitan dengan proses maupun hasil

pembelajaran.

4) Tujuan SMA/MA

a. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kualitas sikap dan amaliah

keagamaan islam warga madrasah dari pada sebelumnya.

b. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kepedulian warga

madrasah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan

madrasah dari pada sebelumnya.

c. Pada tahun 2008, terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas

sarana/prasarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan

prestasi akademik dan non akademik.

d. Pada tahun 2009, terjadi peningkatan skor UNAS minimal rata-

rata +1,5 dari standar yang ada.

e. Pada tahun 2009, para siswa yang memiliki minat, bakat, dan

kemampuan terhadap Bahasa Arab dan Inggris semakin
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meningkat dari sebelumnya, dan mampu menjadi MC dan

berpidato dengan 2 bahasa tersebut.

f. Pada tahun 2010, memiliki tim olahraga minimal 3 cabang

yang mampu menjadi finalis tingkat provinsi.

g. Pada tahun 2010, memiliki tim kesenian yang mampu tampil

minimal pada acara setingkat Kabupaten/kota16.

f. Kompetensi Inti Kurikulum 2013

Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai

standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki ole seorang peserta

didik pada setiap tingkat kelas atau program dan menjadi landasan

pengembangan kompetensi kasar. Kompetensi inti merupakan bentuk

perubahan dari standar kompetensi pada kurikulum sebelumnya

(KTSP).

Dalam kurikulum 2013, kompetensi inti mencakup beberapa

aspek, diantaranya sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan

keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan

pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar

kompetensi lulusan..

Beberapa aspek tersebut merupakan implementasi dari Soft

Skills dan Hard Skills. Artinya dengan sikap spiritual, peserta didik

akan memiliki moral atau etika yang baik dalam kehidupannya. Selain

itu, sikap ini merupakan perwujudan hubungan antara seorang hamba

16 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada
Sekolah & Madrasah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 336-337
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dengan Tuhan Yang Masa Esa. Oleh karenannya, apa yang

dilakukannya pun harus sesuai dengan apa yang diperintahkannya.

Aspek sosial merupakan gambaran bentuk hubungan dengan

sesama manusia dan juga lingkungannya. Aspek ini akan mengajarkan

kepada peserta didik tentang pentingnya hubungan sosial. Di samping

itu, manusia adalah makhluk sosial yang akan membutuhkan bantuan

orang lain.

Adapun aspek pengetahuan merupakan cerminan dari ilmu

yang dipelajari di bangku sekolah. Aspek ini bersifat kognitif yang

diperoleh peserta didik dari materi-materi yang diajarkan dalam

kegiatan pembelajaran. Melalui aspek pengetahuan, harapannya

peserta didik mampu memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan

dan teknologi dengan sebaik-baiknya. Sementara aspek keterampilan

adalah kemampuan untuk melatih kreativitas peserta didik dalam

mengolah dan menyajikan materi-materi yang diperoleh di sekolah17.

TABEL II.4
KOMPETENSI INTI SMA/MA

KOMPETENSI INTI

Kelas X Kelas XI Kelas XII

1. Menghayati
dan mengamalkan

ajaran yang dianutnya

1. Menghayati
dan
mengamalkan
ajaran yang
dianutnya

1. Menghayati
dan
mengamalkan
ajaranyang
dianutnya

2. Mengembangkan
perilaku(jujur,

2. Mengembangka
n perilaku(jujur,

2. Mengembangkan
perilaku(jujur,

17 Fadillah, Op. Cit, hal. 48-49
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disiplin, tanggung
jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan,
gotong royong, kerja
sama, cinta damai,
responsif, dan
produktif) dan
menunjukkan sikap
sebagai bagian dari
solusi atas berbagai
permasalahan bangsa
dalam berinteraksi
secara efektif dalam
lingkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.

disiplin,
tanggung jawab,
peduli, santun,
ramah
lingkungan,
gotong royong,
kerja sama, cinta
damai, responsif,
dan produktif)
dan
menunjukkan
sikap sebagai
bagian dari
solusi atas
berbagai
permasalahan
bangsa dalam
berinteraksi
secara efektif
dalam
lingkungan
sosial dan alam
serta dalam
menempatkan
diri sebagai
cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.

disiplin,
tanggung jawab,
peduli, santun,
ramah
lingkungan,
gotong royong,
kerja sama, cinta
dan
menunjukkan
sikap sebagai
bagian dari solusi
atas berbagai
permasalahan
bangsa dalam
berinteraksi
secara efektif
dalam
lingkungan sosial
dan alam serta
dalam
menempatkan
diri sebagai
cerminan bangsa
dalam pergaulan
dunia.

3. Memahami dan
menerapkan
pengetahuan faktual,
konseptual,
prosedural dalam
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait

3. Memahami dan
menerapkan
pengetahuan
faktual,
konseptual,
prosedural an
metakognitif
dalam ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora
dengan wawasan
kemanusiaan,

3. Memahami dan
menerapkan
pengetahuan
faktual,
konseptual,
prosedural an
metakognitif
dalam ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya, dan
humaniora
dengan wawasan
kemanusiaan,
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fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian yang
spesifik sesuai
dengan bakat dan
minatnya untuk
memecahkan
masalah.

kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian
yang spesifik
sesuai dengan
bakat dan
minatnya untuk
memecahkan
masalah.

kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
fenomena dan
kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian
yang spesifik
sesuai dengan
bakat dan
minatnya untuk
memecahkan
masalah.

4. Mencoba, mengolah,
dan menyajikan
dalam ranah konkret
dan abstrak terkait
denganpengembangan
diri yang
dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri dan mampu
menggunakan metode
sesuai kaidah
keilmuan.

4. Mencoba,
mengolah  dan
menyaji dalam
ranah konkret
dan abstrak
terkait dengan
pengembangan
diri yang
dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri,
bertindak secara
kreatif, serta
mampu
menggunakan
metode sesuai
kaidah keilmuan.

4. Mencoba,
mengolah  dan
menyaji dalam
ranah konkret
dan abstrak
terkait dengan
pengembangan
diri yang
dipelajarinya di
sekolah secara
mandiri,
bertindak secara
kreatif, serta
mampu
menggunakan
metode sesuai
kaidah keilmuan.

Keterangan :
Untuk SMA :

1) Setiap peserta didik memilih salah satu peminatan (matematika

dan sains, sosial, atau bahasa) sesuai dengan pendidikan

lanjutan yang akan dimasuki.
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2) Setiap peserta didik wajib menempuh 40 jam pelajaran (JP)

per-minggu, terdiri dari 18 JP wajib, 16 JP Peminatan, dan 6 JP

pilihan.

3) Mata pelajaran pilihan (6 JP) dapat diambil dari:

a. Mata pelajaran pilihan lintas minat (dari kelompok mata

pelajaran peminatan lain)

b. Atau mata pelajaran pendalaman minat (dari kelompok

mata pelajaran pilihan peminatannya)

c. Dan/atau mata pelajaran pilihan

d. Sekolah dapat menawarkan mata pelajaran pilihan

tambahan (maksimum 4 JP)18.

TABEL II.5
KOMPETENSI INTI SMA/MA

No Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

1. Disesuaikan
dengan
kompetensi
dasar tiap-
tiap mata
pelajaran

Disesuaikan
dengan
materi
pembelajaran
pada setiap
kompetensi
inti yang
akan
disampaikan

Disesuaikan
dengan
kegiatan
pembelajaran
pada setiap
kompetensi
inti yang
akan
disampaikan

Disesuaikan
dengan
penilaian
yang akan
digunakan
pada tiap-
tiap
kompetensi
inti

Disesuai
kan
dengan
alokasi
waktu
yang
dibutuhk
an sesuai
kompete
nsi inti

Disesuaik
an dengan
kompetens
i inti tiap-
tiap mata
pelajaran

18 E. Mulyasa, Op.Cit, hal. 180
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B. Penelitian yang relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu yang relevan

dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan penelitian

pada permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam setiap

penyusunan karya ilmiah penelitian.

1. Kemampuan guru biologi dalam penerapan kurikulum 2013 di SMA

Negeri Se-Kabupaten Pekalongan oleh Hariyatmi dan Achmad Syaifullah,

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian inibertujuan untuk mengetahui kemampuan guru biologi

dalam penerapan Kurikulum 2013 di SMA Negeri sekabupaten

pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kemampuan

dalammenyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan

Kurikulum 2013 semester genap tahun ajaran 2014/2015 adalah sebesar

67,15% (B), (2) Kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran

berdasarkan Kurikulum 2013 semester genap tahun ajaran 2014/2015

adalah 76,38% (SB), dan (3)Kemampuan dalam melaksanakan penilaian

peserta didik berdasarkan Kurikulum 2013 semester genap tahunajaran

2014/2015 adalah sebesar 53,69% (B). Berdasarkan hasil penelitian, dapat

disimpulkan bahwakemampuan guru dalam penerapan Kurikulum 2013 di

SMA Negeri se-Kabupaten Pekalongan termasuk baik (65,74)19.

Persamaan penelitian dengan peneliti yang penulis lakukan adalah yang

terdapat pada variabel Y yaitu Penerapan kurikulum 2013. Perbedaan

penelitian penulis dengan penelitian hariyatmi dan achmad syaifullah

19Kemampuan guru biologi dalam penerapan kurikulum 2013 di SMA Negeri Se-Kabupaten
Pekalongan oleh Hariyatmi dan Achmad Syaifullah, Universitas Muhammadiyah Surakarta
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tentang kemampuan guru sedangkan penelitian ini yang penulis lakukan

adalah efektivitas mengajar guru.

2. Strategi Guru Dalam Menghadapi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2

Surakarta oleh Bangun Setia Budi, Universitas Sebelas Maret.

Kesimpulan hasil penelitian yaitu : (1) Persoalan yang dihadapi

guru dalammenerapkan kurikulum 2013 adalah kurangnya sosialisasi yang

diberikan kepada guru serta belum adanya buku mata pelajaran yang

sesuai dengan kurikulum 2013sebagai sumber belajar, (2) Strategi yang

digunakan oleh guru dalam menghadapi penerapan kurikulum 2013 yakni

dengan guru bertanya kepada rekan sesama guru terutama dilakukan dalam

kegiatan MGMP dengan metode sharing dengan guru lain yang dianggap

mampu memberikan informasi yang dibutuhkan, mencari buku referensi

yang digunakan sebagai sumber kegiatan pembelajaran, serta mencari

informasi dengan browsing dari internet sebagai salah satu bentuk usaha

dalam menambah pengetahuan dengan memanfaatkan kemajuan

teknologi. Strategi yang dilakukan guru merupakan salah satu bentuk

belajar mandiri guna menunjang penerapan kurikulum 2013 yang ada di

SMA Negeri 2 Surakarta20.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan

adalah sama meneliti kurikulum 2013 sebagai variabel Y. Perbedaan

penelitian yang dilakukan oleh bangun setia budi tentang Strategi Guru

sedangkan penelitian ini yang penulis lakukan adalah efektivitas mengajar

guru.

20Strategi Guru Dalam Menghadapi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Surakarta oleh
Bangun Setia Budi, Universitas Sebelas Maret.
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3. Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran IPS di Sekolah

Menengah Pertama (SMP) oleh Fulana Mardina Asih, IKIP Veteran

Semarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :  (1) Penerapan

Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri Blado, sudah

dimulai pada semua bagian, namun masih belum efektif. (2) terdapat

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Kurikulum

2013 pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Blado. (3) peran guru

dalam menyukseskan penerapan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran IPS

di SMP Negeri 1 blado meliputi pengorganisasian kegiatan pembelajaran

aktif (active learning), pengembangan strategi pembelajaran dan sumber

materi ajar, dan pemanfaatan media pembelajaran. Namun peran tersebut

masih perlu ditingkatkan lagi karena dirasa masih belum signifikan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh fulana mardina asih

yaitu kurikulum 2013. Perbedaan penelitian oleh fulana mardina asih

terdapat pada implementasi sedangkan peneliti tidak berhubungan sama

sekali.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu penjabaran dalam bentuk konkret dari konsep

teoritis, agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai acuan

dalam penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoretis yang

ada agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk

memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan.
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Adapun variabel yang akan dioperasikan adalah kurikulum 2013, maka

dirumuskan dalam fokus penelitian dengan indikator-indikator sebagai

berikut:

a. Tahap pendahuluan

1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis atau fisik untuk

mengikuti proses pelajaran ekonomi

2) Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan

terkait dengan pelajaran ekonomi.

3) Gurumemberikan kesempatan kepada siswa dalam mempelajari  dan

menjelaskanmateri pelajaran ekonomi

4) Guru menyampaikan materi pelajaran ekonomimengenai kegiatan

yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan

atau tugas.

b. Tahap Inti

1) Mengamati

a. Guru memberikan variasi belajar kepadasiswa untuk melakukan

pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar dan

membaca dalam pelajaran ekonomi

b. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, melatih

mereka untuk memerhatikan hal yang penting dari suatu benda

atau objek dalam pelajaran ekonomi
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2) Menanya

a. Guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk

bertanya mengenai apa  yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau

dilihat dalam pelajaran ekonomi

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali informasi

yang lebih banyak kepadanya saat belajar ekonomi

3) Mengumpulkan informasi

a. Guru menggali informasi dari berbagai sumber mengenai pelajaran

ekonomi

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca lebih

banyak buku pelajaran ekonomi

4) Mengasosiasikan informasi.

a. Guru mengumpulkan sejumlah informasi untuk mengambil

berbagai kesimpulan dari pelajaran ekonomi

b. Guru mencari referensi belajar siswa agar guru lebih mudah untuk

mengambil kesimpulan dari pelajaran ekonomi

5) Mengkomunikasikan hasil

a) Guru menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola

pada pelajaran ekonomi

b) Guru memberikam tugas pelajaran ekonomi dikelas sehingga guru

dapat menilai secara langung di dalam kelas
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c. Tahap Penutup

1) Guru merangkai aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk

selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun

tidak langsung dari hasil pelajaran ekonomi yang telah berlangsung

2) Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pelajaran

ekonomi

3) Guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas,

baik tugas individual maupun kelompok pada pelajaran ekonomi

4) Guru menginformasikan rencana kegiatan pelajaran ekonomi untuk

pertemuan berikutnya.


