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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kemajuan

suatu bangsa. Kualitas SDM bergantung pada kualitas pendidikan dan peran

pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan

demokratis. Oleh sebab itu, komponen dari sistem pendidikan nasional harus

senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang

terjadi, baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Salah satu komponen

penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum.

Hadirnya Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru di dalam dunia

pendidikan nasional diharapkan dapat lebih menyempurnakan kurikulum

sebelumnya yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Penyempurnaan ini, dilaksanakan guna meningkatkan sistem pendidikan

nasional agar selalu relevan dan kompetitif. Selain itu, juga diharapkan

mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa khususnya dalam bidang

pendidikan sehingga dalam hal ini sekolah harus berusaha mengupayakan

keberhasilan dalam implementasi kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 merupakan sesuatu alat sebagai memajukan

pendidikan Indonesia, pemerintah juga melakukan berbagai perubahan. Salah

satunya yaitu perubahan dalam kurikulum. Kurikulum bukan berasal dari

bahasa indonesia, tetapi berasal dari bahasa latin yang kata dasarnya adalah
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currere, secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut

ada batas start dan batas finish.1

Menurut Kurniasih dan Sani yang dikutip oleh Sofan Amri

menyatakan bahwa,Penerapan kurikulum 2013 masih telah di laksanakan di

beberapa sekolah. Namun masih belum ramai sekolah yang menerapakan

kurikulum 2013. Hal ini disebabkan guru ramai yang masih belum faham

tentang pelaksanaan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 masih belum

memberikan kemudahan dalam penerapan dalam berbagai bidang oleh guru

di sekolah terutama bagi guru ekonomi. Dalam prakteknya, guru ekonomi

dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu memilikipemahaman dan

wawasan yang luas dalam penerapan kurikulum baik yang lama maupun yang

baru.2

Ada beberapa hal indikator yang harus diperhatikan guru dalam

menerapkan kurikulum 2013 yang dapat diuraikan di bawah ini :

1. Menguasai dan memahami kompetensi inti dalam hubungannya

dengan kompetensi lulusan.

2. Menyukai apa yang diajarkannya dan menyenangi mengajar sebagai

suatu profesi.

3. Memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan dan prestasinya.

4. Menggunakan metode dan media yang bervariasi.

5. Memodifikasi bahan yang kurang penting dalam pembelajaran

1Dakir, 2010, Perencanaan & Pengembangan Kurikulum, Jakarta: PT.Rineka Cipta,
Hlm.2

2Sofan Amri, 2010, Konstruksi Pengembangan Pembelajaran, Jakarta: PT.Prestasi
Pustakarya, Hlm.1
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6. Menyiapkan proses pembelajaran

7. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi dan

karakter yang akan dibentuk.3

Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA

PGRI) Rengat Kabupaten Indagiri Hulu adalah salah satu Sekolah

Menengah Atas yang telah melaksanakan Kurikulum 2013.Guna

memenuhi amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan yang berfungsi mencapai tujuan pendidikan nasional pada

umumnya, dan tujuan pendidikan sekolah pada khususnya. Penerapan

kurikulum 2013 di SMA PGRI Rengat sudah berjalan salama dua

semester, Sesuai dengan materi uji publik Kurikulum 2013, bahwa

Kurikulum 2013 yang diterapkan pada jenjang SMA/SMK ditujukan untuk

kelas X terlebih dahulu.

Lebih jauh, berdasarkan hasil Pengamatan terdahulu yang penulis

lakukan di SMA PGRI Rengat ditemukan gejala – gejala yang

bertentangan dengan indikator yang perlu diperhatikan guru dalam

penerapan Kurikulum 2013 sebagai berikut:

1. Masih ada guru ekonomi yang belum menguasai materi, terutama dalam

hal pemahaman kompetensi inti.

3 E Mulyasa, 2013, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013.Jakarta: Rosda
Karya, Hlm. 44
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2. Masih ada guru ekonomi yang kurang mampu dalam memodifikasi bahan

ajar agar lebih menarik sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi

dasar.

3. Masih ada guru ekonomi yang belum mampu menghubungkan

pengalaman yang lalu dengan kompetensi dan karakter yang akan

dibentuk.

4. Masih ada guru ekonomi yang kurang menggunakan variasi metode dan

media pembelajaran.

Berdasarkan gejala diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti

permasalahan ini dengan judul“ANALISIS PENERAPAN KURIKULUM

2013 PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SMA PGRI RENGAT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU”.

B. Penegasan Istilah

1. Implementasi / Penerapan merupakan suatu proses penerapan ide,

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga memberi dampak,

baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan

sikap.4 Penerapan yang dimaksud disini adalah penerapan Kurikulum 2013

yang dilakukan oleh guru ekonomi dalam proses pembelajaran ekonomi.

2. Kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu “Curriculum” berarti Rencana

Pelajaran.5 Kurikulum 2013 merupakan sesuatu alat sebagai memajukan

pendidikan Indonesia, pemerintah juga melakukan berbagai perubahan.

4E. Mulyasa, 2007, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
Hlm. 93

5Hasan Alwi, 2012. Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
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Salah satunya yaitu perubahan dalam kurikulum. Kurikulum bukan berasal

dari bahasa indonesia, tetapi berasal dari bahasa latin yang kata dasarnya

adalah currere, secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Lapangan

tersebut ada batas start dan batas finish.6

C. Permasalahan

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

fokus penelitian ini sebagai berikut:

Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas PGRI Rengat Kabupaten Indragiri Hulu belum

Maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti membatasi

masalah penelitian inipadaAnalisis Penerapan Kurikulum 2013 pada

Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas PGRI Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah diatas, maka dapat ditarik

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan

Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas

PGRI Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?

6Dakir, Loc. Cit.,
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata

Pelajaran Ekonomi  di Sekolah Menengah Atas PGRI Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

guru mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan kualitas

pembelajarannya dalam menerapkan Kurikulum 2013 agar tercapainya

tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, khusunya pada mata

pelajaran ekonomi.

b. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

sekolah dalam meningkatkan kualitas guru dalam menerapkan

kurikulum 2013.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, dan sebagai salah satu

syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd ) di

Program Studi pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.


