
10 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Dasar Kurikulum 2013 

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan guna memasuki era 

globalisasi yang penuh tantangan dan ketidak pastian saat ini diperlukan 

pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh 

karena kepentingan tersebut, pemerintah pada saat ini telah dan sedang 

melaksanakan Uji Publik Kurikulum 2013 sebagai pengembangan dari 

Kurikulum 2006  atau KTSP dalam  rangka mengembangkan  berbagai ranah  

pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang dan 

jalur pendidikan di Indonesia. 

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan 

keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan 

pengetahuan (knowledge).” Hal ini, juga sejalan dengan amanat UU No. 20 tahun 

2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35: ”kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,  pengetahuan,  

dan keterampilan sesuai dengan  standar  nasional  yang telah disepakati.” 

Sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah 

dirintis pada tahun 2004 dengan ”mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu”.
1
 

Secara konseptual draft Kurikulum 2013 dicita-citakan untuk mampu 

melahirkan generasi masa depan yang cerdas komprehensif, yaitu tidak hanya 

cerdas intelektualnya, tetapi juga cerdas emosi, sosial, dan spiritualnya. Hal ini 

tampak dengan terdapatnya nilai-nilai karakter yang tercantum di dalam proses 

pembelajaran.
2
 

Oleh karena itu, Kurikulum 2013  dapat menjadi salah satu  solusi 

menghadapi perubahan  zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi 

                                                           
1
Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru,(Bandung :PT.Remaja Rosda Karya, 

2013 ),  h.113  
2
Ibid  
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yang disinergikan dengan nilai-nilai karakter karena pendekatan dan strategi 

pembelajaran yang digunakan  adalah  dengan  memberikan  ruang  kepada  

siswa  untuk mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar 

yang diperoleh dari kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa posisi guru 

harus disiapkan secara matang, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, penilaian, analisis, hingga tindak lanjutnya sehingga 

implementasi kurikulum dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan. 

2. Pengertian Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang 

merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan 

karakter dan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar 

performasi  tertentu,  sehingga  hasilnya  dapat  dirasakan  oleh  siswa, berupa 

penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Tidak hanya berbasis 

pada kompetensi, hal penting dalam penerapan Kurikulum 2013 adalah 

penerapan pendidikan karakter.
3
 

Pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, 

dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan. Dalam penerapan pendidikan karakter tersebut, bukan hanya 

tanggung jawab dari sekolah semata, tetapi tanggung jawab semua pihak 

seperti orang tua peserta didik, pemerintah, dan masyarakat.
4
 

                                                           
3
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2013), h.66   
4
 Ibid, h.7 



12 

 

 

 

Kurikulum 2013  merupakan  kurikulum  yang  berbasis  pada  

pengembangan  kompetensi siswa.  Kurikulum  berbasis  kompetensi  

(“outcomes-based  curriculum”)  yaitu pengembangan kurikulum yang 

diarahkan pada pencapaian kompetensi seperti yang telah dirumuskan dalam 

Standar Kompetensi Lulusan.
5
 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah 

digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  2004,  tetapi  

belum  terselesaikan  karena  desakkan untuk  segera  mengimplementasikan  

Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan 2006. Kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, dengan pendekatan tematik dan 

kontekstual.
6
 

Dari pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa Kurikulum 2013 

merupakan pengembangan kurikulum yang berfokus pada kompetensi dan 

karakter siswa yang dicapainya melalui pengalaman belajarnya yang telah 

dirumuskan  dalam  Standar  Kompetensi  Lulusan.  Kurikulum  2013  diarahkan 

untuk  mengembangkan  pengetahuan,  pemahaman,  kemampuan,  nilai,  sikap, 

dan minat siswa agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, 

ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. 

3. Tujuan Kurikulum 2013 
 

Tujuan  diselenggarakannya  Kurikulum  2013  adalah  “untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

                                                           
5
 Anang Tjahjono, Petunjuk Teknis Persiapan Implementasi Kurikulum Tahun 2013 

Pada Minggu Pertama di Sekolah: Direktorat Jendral Pendidikan Menengah 

KementrianPendidikan dan Kebudayaan, 2013 
6
 Mohammad Nuh ,http://kemdikbud.go.id: 02/22/2018 

http://kemdikbud.go.id/
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dan peradaban dunia”, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. 

Memahami tujuan tersebut, melalui pengalaman belajar, keterampilan, 

dan dasar-dasar pengetahuan yang diberikan, Kurikulum 2013 yang berbasis 

kompetensi   dan   karakter   ini   ditujukan   untuk   menciptakan   tamatan   yang 

kompeten dan cerdas sehingga dapat mengembangkan identitas budaya dan 

bangsanya   serta   dapat   membangun   integritas   sosial   dalam   mewujudkan 

karakteristik nasional bangsa.
7
 

4. Karakteristik dan Asumsi Kurikulum 2013 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum mengemukakan bahwa 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik untuk dapat menyeimbangkan 

antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, 

kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sehingga dalam hal 

ini, sekolah merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang dapat 

memberikan pengalaman belajar secara terencana, dimana siswa menerapkan  

apa  yang  dipelajari  di  sekolah  ke  masyarakat  dalam  berbagai situasi dan 

dapat pula memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Untuk itu, 

dibutuhkan waktu yang cukup leluasa agar dapat mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan siswa. Kurikulum 2013 juga dirancang dengan 

                                                           
7
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, (Jakarta: 

2013) 
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karakteristik sebagai kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti 

kelas yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 

Kompetensi  inti kelas menjadi  unsur  pengorganisasian  (organizing  elements) 

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi 

inti. Oleh karena itu, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar 

mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).
8
 

Kurikulum 2013, terdapat  lima karakteristik  di Kurikulum    2013    

yaitu:    mendayagunakan    keseluruhan    sumber    belajar, pengalaman 

lapangan, strategi individual personal, kemudahan belajar, dan belajar  tuntas.”  

Lebih lanjutnya kelima hal tersebut  dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Mendayagunakan Keseluruhan Sumber Belajar 
 

Dalam   Kurikulum   2013   yang   berbasis   kompetensi   dan   

karakter, diharapkan guru tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris 

utama dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dapat 

dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. 

Dalam mendayagunakan sumber-sumber belajar, peserta didik 

memerlukan kesiapan mental dan kemauan, serta kemampuan untuk 

menjelajahi aneka ragam sumber belajar yang ada dan mungkin 

tidak ada. 

b.  Pengalaman Lapangan 

                                                           
8
 Ibid  
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Pengalaman  Kurikulum  2013  yang  berbasis  kompetensi  dan  

karakter lebih menekankan pada pengalaman lapangan untuk 

mengakrabkan hubungan antara guru dengan siswa. Hal ini 

diharapkan dapat memudahkan guru untuk mengikuti 

perkembangan yang terjadi selama siswa mengikuti pembelajaran. 

c.  Strategi Belajar Individual Personal 

Kurikulum  2013  mengupayakan  strategi  belajar  individual  

personal, karena   dalam   konteks   ini   tidak   hanya   sekedar   

individualisasi   dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan kognitif siswa, tetapi mencakup respons-respons 

terhadap perasaan pribadi dan kebutuhan pertumbuhan psikologis 

siswa. 

d.  Kemudahan Belajar 

Kemudahan belajar dalam Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan 

karakter ini diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran 

individual personal, dengan pengalaman lapangan, dan 

pembelajaran secara tim (team teaching).  

e.   Belajar Tuntas 

Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan di dalam kelas dan diasumsikan bahwa di dalam 

kondisi yang tepat, semua siswa akan mampu belajar dengan baik 

dan memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh 

bahan yang mereka pelajari. Strategi belajar tuntas dapat diterapkan 

secara tuntas sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, 
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terutama dalam level mikro, yaitu mengembangkan individu dalam 

proses pembelajaran di kelas.
9
  

Dari berbagai penjelasan tersebut penulis dapat mengasumsikan bahwa 

karakteristik Kurikulum 2013 adalah sebagai pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan 

psikomotorik siswa melalui mendayagunakan keseluruhan sumber belajar, 

pengalaman lapangan, strategi individual personal, kemudahan belajar, dan 

belajar tuntas yang siswa peroleh di sekolah dan masyarakat, sehingga nantinya 

siswa dapat menerapkannya di sekolah dan masyarakat dalam berbagai situasi 

yang terjadi. 

Dalam Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, asumsi 

merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan 

dispesifikasikan. Asumsi yang mendasari  Kurikulum  2013  berbasis  

kompetensi  dan  karakter,  diantaranya karena banyak sekolah yang memiliki 

sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara 

optimal. Oleh karena itu, kurikulum berbasis  kompetensi  dan  karakter  

menuntut  peningkatan  kemampuan profesional guru. Selain itu, banyak sekolah 

yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga 

mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam 

setiap mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa diasumsikan bukan sebuah tabung 

kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru, 

melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang berbeda dan bervariasi 

                                                           
9
E.  Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h.70-77  
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untuk dikembangkan melalui sebuah   pendidikan   agar   dapat   mengemb- 

angkan   berbagai   potensi   yang dimilikinya secara optimal. Asumsi lainnya 

yang mendasari Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter adalah 

kurikulum yang berperan sebagai rencana pembelajaran yang harus berisi 

kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis, sebagai jabaran dari 

seluruh aspek kepribadian siswa, yang mencerminkan keterampilan yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan. Selain itu, Kurikulum juga sebagai proses 

pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh siswa 

untuk mengembangkan berbagai potensinya secara optimal.
10

 

5. Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 

Sesuai dengan kondisi Negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai 

perkembangan  serta  perubahan  yang  sedang  berlangsung  dewasa  ini.  E. 

Mulyasa  menjelaskan bahwa  dalam  pengembangan  Kurikulum 2013 yang 

berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut (Balitbang Kemdikbud, 2013): 

a. Pengembangan    kurikulum    mengacu    pada    standar    nasional 

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah, dan siswa. 

c. Matapelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian 

kompetensi. 

                                                           
10

 E.Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013,  ( Bandung : PT. 

Remaja  Rosda Karya, 2013 ), h.164  
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d. Standar   Kompetensi   Lulusan   dijabarkan   dari   tujuan  pendidikan 

nasional  dan  kebutuhan  masyarakat,  negara  serta  perkembangan global. 

e. Standar Isi dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan. 

f. Standar Proses dijabarkan dari standar isi. 

g. Standar  Penilaian  dijabarkan  dari  Standar  Kompetensi  Lulusan, 

Standar Isi, dan Standar Proses. 

h. Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan ke dalam Kompetensi Inti. 

i. Kompetensi   Inti   dijabarkan   ke   dalam   Kompetensi   dasar   yang 

dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. 

j. Kurikulum   satuan   pendidikan   dibagi   menjadi   kurikulum   tingkat 

nasional  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah,  kurikulum  tingkat 

daerah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan kurikulum 

tingkat    satuan    pendidikan    yang    dikembangkan    oleh    satuan 

pendidikan. 

k. Proses  pembelajaran  diselenggarakan  secara  interaktif,  inspiratif, 

menyenangkan,  menantang,  memotivasi  siswa  untuk  berpartisipasi aktif 

serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  perkembangan  fisik serta 

psikologis siswa. 

l. Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk 

m. Proses belajar dengan pendekatan ilmiah (scientific approach).
11

 

 

                                                           
11

E.Mulyasa, pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, (bandung: Pt. Remaja 

Rosda karya, 2013),  h.81-82  
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6. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

Dalam rencana pengembangan Kurikulum 2013, pada tingkat nasional 

dilakukan penataan kembali terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

terutama pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan 

Standar Penilaian, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013. Penataan tersebut dilakukan kepada setiap jenjang pendidikan 

mulai  dari  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah 

Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Perubahan  itu tentunya dimaksudkan untuk  menjadikan  pendidikan  di 

Indonesia menjadi lebih baik. Terdapat beberapa perubahan mendasar dari 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 ke Kurikulum 2013, yaitu: 

a. Pola Pikir Kurikulum 2013 Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa pada kurikulum 

2013 pembelajaran itu tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi harus 

meliputi ketiga aspek. Pola pikir yang menjadi rumusan dalam pembentukan kurikulum itu 

adalah memandang bahwa standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Berbeda 

halnya dengan kurikulum sebelumnya yaitu standar kompetensi diturnkan dari standar isi. 

Pendalaman dan Perluasan materi.
12

 

 

b. Strategi Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 Agar implementasi Kurikulum 2013 

dapat berhasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat, 

implementasi Kurikulum 2013 perlu didukung oleh strategi penguatan sebagai berikut.
13

 

 

Dalam Standar Kompetensi Lulusan penyempurnaan Standar 

Kompetensi Lulusan memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada 

setiap jenjang pendidikan, rumusan empat kompetensi inti (penghayatan dan 

pengamalan agama,  sikap,  keterampilan,  dan  pengetahuan)  menjadi  landasan 

                                                           
12

 Pendidikan, W. M. B., & Pendidikan, K. B. (2004). Konsep dan Implementasi 

Kurikulum 2013. PDF dokumen. Diambil dari https://kemdikbud,go.id/kemdikbud/dokumen/ 

Paparan/Paparan% 20Wamendik. pdf. 
13

 Katuuk, D. A. (2014). Manajemen implementasi kurikulum: strategi penguatan 

implementasi kurikulum 2013. Cakrawala Pendidikan, (1). 
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pengembangan  kompetensi  dasar  pada  setiap  mata  pelajaran.  Sedangkan 

dalam Standar Isi kurikulum mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran 

menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran 

melalui pendekatan tematik-integratif. Dalam Standar Proses, guru wajib 

merancang  dan  mengelola  proses  pembelajaran  aktif  yang  menyenangkan. 

Siswa difasilitasi untuk mengamati, bertanya, mengolah, menyajikan, 

menyimpulkan dan mencipta. Perubahan metode mengajar ini hanya mungkin 

dilakukan  ketika  guru  menguasai  metode  mengajar  yang  efektif.  Kemudian 

dalam   Standar   Penilaian,   pada   kurikulum   sebelumnya,   penilaian   hanya 

mengukur hasil kompetensi siswa, sedangkan pada Kurikulum 2013, penilaian 

yang digunakan adalah penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, 

keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses.
14

 

7. Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Sebelumnya 

Secara konseptual yang membedakan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum 

sebelumnya  (Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  2006)  adalah  sebagai 

berikut: 

a. Pada KTSP 2006 Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi, 

sedangkan pada Kurikulum 2013 Standar Kompetensi Lulusan diturunkan 

dari kebutuhan masyarakat. 

b. Pada KTSP 2006 Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi 

Lulusan mata pelajaran, sedangkan pada Kurikulum 2013 Standar Isi 

diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan. 

                                                           
14

 Peraturan  mentri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor  66 

Tahun2013, h. 3 
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c. Pada KTSP 2006 pemisahan antara mata pelajaran pembentukan sikap, 

pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan, sedangkan pada 

Kurikulum 2013 semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap 

pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

d. Pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan 

pada Kurikulum  2013  mata pelajaran  diturunkan  dari kompetensi yang 

ingin dicapai. 

e. Pada  KTSP  2006  mata  pelajaran  lepas  satu  dengan  yang  lain, seperti  

sekumpulan  mata  pelajaran  terpisah,  sedangkan  pada Kurikulum 2013 

semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas) 

f.  Pada   KTSP   2006   pengembangan   kurikulum   sampai   pada 

kompetensi dasar, sedangkan pada Kurikulum 2013 pengembangan 

kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. 

g. Pada KTSP 2006 tematik kelas I-III (mengacu mapel), sedangkan pada 

Kurikulum 2013 tematik integratif kelas I-VI (mengacu kompetensi).
15

 

8. Karakteristik Pembelajaran Kurikulum 2013 
 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 

2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, Karakteristik 

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka 

konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai sedangkan dalam 

                                                           
15

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Draf Dokumen Kurikulum 2013, (Jakarta: 

Kemendikbud, 2013)  
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Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan 

pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. 

Pada Kurikulum 2013, memiliki karakteristik pelaksanaan pembelajaran 

yang berbeda dari pelaksanaan pembelajaran di Kurikulum 2006. Berdasarkan 

hasil analisis terhadap kondisi pembelajaran yang diharapkan, maka dipeloleh 14 

karakteristik utama pembelajaran yang perlu guru terapkan dalam pembelajaran 

di Kurikulum 2013, yang meliputi: 

a. Dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu. 

 

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

berbasis aneka sumber. 

c. Dari   pendekatan   tekstual   menuju   proses   sebagai   penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah. 

d. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran  berbasis 

kompetensi. 

e. Dari   pembelajaran   parsial   menuju   pembelajaran   terpadu;   mata 

pelajaran  dalam  pelaksanaan  Kurikulum  2013  menjadi  

komponen sistem yang terpadu. 

f. Dari   pembelajaran   yang   menekankan   jawaban   tunggal   menuju 

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi. 

g. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 

h. Peningkatan    dan    keseimbangan    antara    keterampilan    fisikal 

(hardskills) dan keterampilan mental (softskills). 
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i. Pembelajaran      yang      mengutamakan      pembudayaan       dan 

pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat 

j. Pembelajaran    yang    menerapkan    nilai-nilai    dengan    member 

keteladanan (ing ngarso sung tulodo),  membangun kemauan (ing 

madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas siswa dalam 

proses pembelajaran (tut wuri handayani) 

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

l. Pembelajaran  menerapkan  prinsip  bahwa  siapa  saja  adalah  guru, 

siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas 

m. Pemanfaatan   teknologi   informasi   dan   komunikasi   (TIK)   

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 

n. Pengakuan  atas  perbedaan  individual  dan  latar  belakang  budaya 

siswa.
16

 

9. Implementasi Kurikulum 2013 
 

Implementasi kurikulum adalah bagaimana membelajarkan pesan dalam 

kurikulum kepada siswa agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

seperangkat kompetensi sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa 

masing-masing.
17

 Implementasi kurikulum merupakan aktualisasi kurikulum 

dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter siswa.
18

 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kurikulum adalah suatu penerapan ide, konsep, dan kebijakan dari kurikulum 

dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga siswa menguasai seperangkat 

kompetensi tertentu. 

                                                           
16

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia,  h.3 
17

 Sholeh Hidayah,Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT.Remaja Rosda 

Karya, 2013 ),  h.158  
18

E. Mulyasa,pengembangan dan implementasi  kurikulum 2013, ( Bandung  PT.Remaja 

Rosda Karya , 2013 ), h.99  
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Implementasi kurikulum akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran 

yakni bagaimana agar isi kurikulum dapat dikuasai oleh siswa secara tepat dan 

optimal. Dalam hal ini, tugas guru dalam implementasi kurikulum adalah 

mengondisikan dan memfasilitasi lingkungan belajar agar dapat memberikan 

kemudahan   belajar   siswa,   sehingga   siswa   mampu   berinteraksi   dengan 

lingkungan eksternal dan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang 

dikemukakan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
19

 

Kaitannya dalam  mengupayakan keberhasilan implementasi  

Kurikulum 2013, dalam pembelajaran implementasi Kurikulum 2013 harus 

mengacu pada Standar  Proses  yang  tertera  dalam  Standar  Nasional  

Pendidikan.  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. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menuliskan bahwa, 

“sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi 

untuk setiap satuan pendidikan.” Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki 

lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Karaktersitik kompetensi 

                                                           
19

 Anang Tjahjono, Petunjuk Teknis Persiapan Implementasi Kurikulum Thun 2013 

Pada Minggu Pertama di Sekolah:Direktorat jendral Pendidikan Menengah Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, h.100  
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beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik 

standar  proses.  Untuk  memperkuat  pendekatan  ilmiah  (scientific),  tematik 

terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) 

perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk 

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat 

disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning).  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 

tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, “proses pembelajaran 

sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara 

utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan 

dengan ranah lainnya.” Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh 

melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.
20

 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Menurut Nana Sudjana menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran 

merupakan kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan 

dalam suatu kegiatan belajar mengajar yaitu dengan mengkoordinasikan 

(mengatur dan merespon) komponen-komponen pembelajaran, sehingga arah 

kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan 

teknik), serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis.
21

 

                                                           
20

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  hal. 3 

21
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rosdakarya, 

1997), h.48 
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Dalam menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan 

bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran, selanjutnya 

membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan 

pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan 

target pembelajaran. Kemudian, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai 

dengan strategi pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk mengumpulkan 

dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-

rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada 

pihak yang berkepentingan.
22

 

Jika prinsip-prinsip ini terpenuhi, secara teoretik perencanaan 

pembelajaran  itu  akan  dapat  mencapai  tujuan  sesuai  skenario  yang  telah 

disusun. 

Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Mulyasa bahwa  prinsip-prinsip  

dalam  perencanaan  pembelajaran  yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam 

perencanaan pembelajaran harus jelas, makin konkrit kompetensi makin mudah 

diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk 

membentuk kompetensi tersebut.  Selain  itu,  perencanaan  pembelajaran harus  

sederhana  dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, 

dan pembentukan   kompetensi   siswa   sehingga   kegiatan-kegiatan   yang 

                                                           
22

 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 30 
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disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran dapat menunjang, 

dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
23

 

Peranan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran 

bukan semata-mata tuntutan administrasi guru, melainkan bagian penting dari 

praktek   pengajaran   agar   diperoleh   hasil   belajar   siswa   yang   optimal. 

Perencanaan pembelajaran dirancang mulai dengan merumuskan program 

tahunan, program semester, analisis materi pelajaran, pengembangan silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, program remedial, dan program pengayaan. 

Kemudian merumuskan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya 

merencanakan penggunaan alat bantu dan metode mengajar yang diusahakan dan 

dipilih oleh guru agar menumbuhkan semangat siswa. 

Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia 

Nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah 

menjelaskan bahwa “perencanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 dirancang 

dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada Standar Isi dan disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan.” 

1) Silabus  

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian mata pelajaran. Selain itu, silabus digunakan sebagai 

acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus 

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi. 

                                                           
23

 Mulyasa,pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, (bandung:PT.Remaja 

Rosda Karya, 2013 ),  h.36 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

65 tahun   2013   tentang   standar   proses   pendidikan   dasar   dan   

menengah menyebutkan  bahwa  silabus  paling  sedikit  memuat:  identitas  

mata  pelajaran (tema atau sub tema); identitas sekolah (nama satuan 

pendidikan dan kelas); kompetensi inti yang 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; kompetensi dasar yang merupakan kemampuan 

spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait 

muatan atau mata pelajaran; tema; materi pokok yang memuat fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi; pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan; penilaian yang merupakan proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil 

belajar siswa; alokasi waktu yang disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran 

dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; sumber 

belajar (dapat  berupa  buku,  media  cetak  dan  elektronik,  alam  sekitar  

atau  sumber belajar lain yang relevan). 

2) 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 siswa 

dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).
24

 
                                                           

24
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 , h.23  
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Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  

Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan 

menengah menyebutkan bahwa komponen RPP terdiri dari: identitas sekolah 

(nama satuan pendidikan); identitas mata pelajaran (tema atau sub tema); 

kelas/semester; materi pokok; alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan 

keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan 

mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan 

KD yang harus dicapai; tujuan pembelajaran yang  dirumuskan berdasarkan 

KD,  dengan  menggunakan  kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; kompetensi 

dasar dan indikator pencapaian kompetensi; materi pembelajaran yang 

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam 

bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; 

metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik; media pembelajaran 

yang berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pelajaran; sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang   relevan;   langkah-

langkah   pembelajaran   dilakukan   melalui   tahapan pendahuluan, inti, 

dan penutup; penilaian hasil pembelajaran.
25

 

Tabel 1. Komponen dan sistematika RPP 

                                                           
25

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ,Peraturan  Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor  66  Tahun  2013,  h.40 
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Sekolah   : 

Mata pelajaran                : 

Kelas/Semester         : 

Materi Pokok                   : 

Alokasi Waktu                 : 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam  

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3.   Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya   tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah 

4.   Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuanKompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
     1.                               (KD pada KI-1) 

     2.                           (KD pada KI-2) 

     3.                           (KD pada KI-3)  

            Indikator:    

4.                      (KD pada KI-4)  

                             Indikator:    

Catatan:  

KD-1  dan  KD-2  dari  KI-1  dan  KI-2  tidak  harus  dikembangkan 

dalam  indikator  karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran 

yang tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-

4 yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung. 

B.   Tujuan Pembelajaran 

C.  Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok) 

D.  Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran) E.   Media, 

Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1.  Media 
2.  Alat/Bahan 

3.  Sumber Belajar 

F.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
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1.  Pertemuan Kesatu: 
a.   Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 

b.   Kegiatan Inti (...menit) 

c.   Penutup (…menit) 

2.  Pertemuan Kedua: 

a.   Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 

b.   Kegiatan Inti (...menit) 

c.   Penutup (…menit), dan seterusnya. 

 

G.  Penilaian 

1.  Jenis/teknik penilaian 

2.  Bentuk instrumen dan instrumen 
3.  Pedoman penskoran 

 

       Sumber: Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Lampiran IV 

 

Peraturan  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  No.  81A  Tahun  2013 

Lampiran IV,  menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan RPP, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Mengkaji silabus. Secara umum, untuk setiap materi  pada setiap 

silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap 

diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk 

mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan siswa 

secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan 

siswa ini merupakan rincian   dari   eksplorasi,   elaborasi,   dan   

konfirmasi,   yakni:   mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci 

lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan 

guru dalam pembelajaran, yang membuat siswa  aktif  belajar.  Pengkajian 
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terhadap silabus juga  meliputi perumusan indikator KD dan 

penilaiannya. 

b. Mengidentifikasi  materi  pembelajaran  yang  menunjang  pencapaian  KD 

dengan mempertimbangkan potensi peserta didik; relevansi dengan 

karakteristik  daerah;  tingkat  perkembangan  fisik,  intelektual,  

emosional, sosial, dan spiritual siswa; kebermanfaatan bagi siswa; struktur 

keilmuan; aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan; alokasi waktu. 

c. Menentukan  tujuan.  Tujuan  dapat  diorganisasikan  mencakup  seluruh  

KD atau   diorganisasikan   untuk   setiap   pertemuan.   Tujuan   mengacu   

pada indikator,  paling  tidak  mengandung  dua  aspek:  Audience  (siswa)  

dan Behavior (aspek kemampuan). 

d. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antar siswa,  siswa dengan guru, lingkungan, dan  sumber  

belajar  lainnya dalam rangka pencapaian KD. Selain itu, hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam  mengembangkan  kegiatan  pembelajaran  adalah  

kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada guru 

agar dapat melaksanakan   proses   pembelajaran   secara   profesional   

karena   dalam kegiatan   pembelajaran   memuat   rangkaian   kegiatan   

manajerial   yang dilakukan guru, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan 

seperti di silabus dan merupakan sebuah skenario langkah-langkah guru 

dalam membuat peserta didik aktif belajar. 
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e. Penjabaran jenis penilaian. Penilaian pencapaian KD siswa dilakukan 

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan 

nontes dalam bentuk lisan maupu tertulis, pengamatan kinerja, pengukuran 

sikap,   penilaian   hasil   karya   berupa   tugas,   proyek   dan/atau   

produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai berikut: 

(1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu 

KD- KD pada KI-3 dan KI-4 

(2) Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang 

bisa dilakukan  peserta  didik  setelah  mengikuti  proses  

pembelajaran,  dan bukan untuk menentukan posisi seseorang 

terhadap kelompoknya 

(3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang 

berkelanjutan. Dalam arti, semua indikator ditagih, kemudian 

hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan 

yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. 

(4) Hasil   penilaian   dianalisis   untuk   menentukan   tindak   lanjut   

berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remidi 

bagi siswa yang pencapaian kompetensinya dibawah ketuntasan, dan 

program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi 

ketuntasan. 

(5) Sistem  penilaian  harus disesuaikan dengan  pengalaman  belajar  

yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika 
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pembelajaran menggunakan  pendekatan  tugas  observasi  lapangan  

maka  evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik 

wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi 

lapangan. 

(6) Menentukan  alokasi  waktu,  berdasarkan  pada  jumlah  minggu  

efektif  dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan 

mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat 

kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang 

tercantum dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk 

menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa. Sehingga, alokasi 

tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP. 

(7) Menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, 

objek dan/atau bahan yang digunakan untuk   kegiatan pembelajaran 

yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta 

lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 
26

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah ”proses yang diatur sedemikian rupa 

menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan  mencapai  hasil  yang  

diharapkan”.
27

 Pelaksanaan pembelajaran adalah ”suatu kegiatan yang 

bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru 

dan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai”.
28
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Pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  tahapan  yang  kedua 

dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dalam melaksanakan 

pengajaran, guru berpedoman pada persiapan yang telah dibuat dalam bentuk 

perencanaan  pembelajaran.  Pelaksanaan  pembelajaran  merupakan implementasi 

dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah 

menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran terdiri dari persyaratan 

pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi:  alokasi waktu jam tatap muka 

pelajaran, buku teks pelajaran, dan pengelolaan kelas, serta pelaksanaan 

pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup yang telah 

direncanakan di dalam RPP. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan amanat Kurikulum 2013, dalam kegiatan pendahuluan guru 

menyiapkan siswa secara psikis maupun fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, selanjutnya guru memberi motivasi belajar siswa secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 

dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional. 

Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari kemudian 
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menjelaskan  tujuan  pembelajaran  atau kompetensi  dasar  yang  akan  dicapai 

serta  menyampaikan  cakupan materi  dan  penjelasan  uraian  kegiatan  sesuai 

silabus. 

2) Kegiatan Inti 

Yaitu tahap penyampaian pelajaran. Tahap ini merupakan tahap 

pelaksanaan tugas bagi seorang guru dalam menyalurkan ilmu pengetahuan 

agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh 

guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa agar dengan cara yang aktif siswa dapat menjadi 

seorang pencari informasi, serta dapat memberikan kesempatan yang memadai 

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

perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Kegiatan inti pembelajaran antara lain mencakup penyampaian informasi, 

membahas materi standar untuk membentuk kompetensi dan karakter siswa, 

serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standar  

atau  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  bersama.  Dalam pembentukan 

karakter dan kompetensi perlu diusahakan untuk melibatkan siswa seoptimal 

mungkin sehingga antarsiswa maupun siswa dan guru dapat saling bertukar 

informasi mengenai topik yang dibahas, untuk mencapai kesepakatan, kesamaan, 

kecocokan dan keselarasan pikiran mengenai apa yang akan dipelajari. Dalam 

kegiatan inti ini guru, menggunakan model, metode, media, dan sumber belajar 

yang disesuaikan dengan karakteristik guru dan mata pelajaran. 
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Pelaksanaan pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok 

yang harus dialami oleh peserta didik, yaitu: mengamati; menanya; 

mengumpulkan informasi; mengasosiasi; dan mengkomunikasikan.
29

  

Dalam   Peraturan   Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan   Republik 

Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan 

menengah menjelaskan bahwa dalam kegiatan inti, terdapat beberapa karakteristik 

kompetensi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran, diantaranya 

sebagai berikut: 

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 siswa 

untuk melakukan  aktivitas tersebut.  Penilaian sikap meliputi  

kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. 

b) Pengetahuan,    pengetahuan    dimiliki    melalui    aktivitas    

mengetahui, memahami,  menerapkan,  menganalisis,  mengevaluasi, 

hingga mencipta Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, 

dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong 

siswa menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun 

kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 
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menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis pada akhir pelatihan. 

c) Keterampilan,  Keterampilan  diperoleh  melalui  kegiatan  mengamati, 

menanya,  mencoba,  menalar,  menyaji,  dan  mencipta.  Seluruh  isi  

materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari 

keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan 

hingga penciptaan. Untuk  mewujudkan  keterampilan  tersebut  perlu  

melakukan  pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquirylearning dan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis  pemecahan  masalah  (project  based  

learning).  Penilaian keterampilan meliputi proses dan produk. 

3) Kegiatan Penutup 
 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual 

maupun kelompok melakukan kegiatan evaluasi dari seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran  dan  hasil  evaluasi  yang  diperoleh  untuk  selanjutnya  secara 

bersama menemukan manfaat dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

selanjutnya memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

yang kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik   tugas   individual   maupun   kelompok;   dan   menginformasikan   rencana 

kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

Pada kegiatan penutup, perlu diingat bahwa KD-KD diorganisasikan ke 

dalam empat Kompetensi Inti, yang terdiri dari: KI-1 berkaitan dengan sikap diri 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa; KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap 
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sosial; KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar; dan KI-4 berisi 

KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus 

dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi 

pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua mata pelajaran. KI-1 dan KI-2 

tidak diajarkan langsung, tetapi menggunakan proses pembelajaran yang bersifat 

indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran.
30

 

c. Penilaian Hasil Belajar atau Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada 

objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.” Evaluasi pembelajaran 

merupakan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa yang dilakukan secara 

berkala berbentuk ujian, hasil praktik, tugas harian, atau pengamatan oleh guru. 

Bentuk ujian meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas 

akhir.
31

 Menurut Oemar Hamalik evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan 

tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai (assess) keputusan- 

keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran.
32

 

Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

menjelaskan bahwa, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, 

dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut 

akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan 
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mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak 

pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. Kemudian dari hasil penilaian 

otentik juga digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan 

(remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Dan kemudian 

digunakan  sebagai  bahan  untuk  memperbaiki  proses  pembelajaran  sesuai 

dengan Standar Penilaian Pendidikan. 

Keberhasilan belajar siswa hanya dapat diketahui dengan evaluasi yang 

dilakukan  oleh  pendidik  dengan  kriteria  tertentu.  Penilaian  proses  dan  hasil 

belajar pada tataran satuan pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan 

pendidikan,  dan pemerintah.  Penegasan itu tertulis  pada  PP 19  tahun  2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63, ayat (1). Kemudian pada ayat (2) 

disebutkan  bahwa  teknik  penilaian  dapat  berupa  tes  tertulis,  obserasi,  tes 

praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Penilaian hasil belajar yang 

dilakukan oleh guru dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan 

perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan.  

Dalam Standar Penilaian Pendidikan, penilaian hasil belajar siswa 

mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

posisi relatif setiap siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan 

penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata 

pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi   program,   dan   proses.
33

  

Di   dalam   Peraturan   Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

menjelaskan bahwa teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut: 
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1) Sikap,  guru  melakukan  penilaian  kompetensi  sikap  melalui  observasi, 

penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh siswa dan 

jurnal.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  observasi,  penilaian  diri,  dan 

penilaian antarsiswa adalah daftar cek atau skala penilaian (rating 

scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 

a) Observasi, merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang 

berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

b) Penilaian  diri,  merupakan  teknik  penilaian  dengan  cara  meminta 

siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa 

lembar penilaian diri. 

c) Penilaian   antarsiswa,   merupakan   teknik   penilaian   dengan   cara 

meminta  siswa  untuk  saling  menilai  terkait  dengan  pencapaian 

kompetensi.  Instrumen  yang  digunakan  berupa  lembar  penilaian 

antarsiswa. 

d) Jurnal, merupakan catatan guru di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

2) Pengetahuan, guru menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes 

lisan, dan penugasan. 
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a) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi 

pedoman penskoran. 

b) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. 

c) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik 

tugas. 

3) Keterampilan,  guru  menilai  kompetensi  keterampilan  melalui  

penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut siswa mendemonstrasikan 

suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan 

penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau 

skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. 

a) Tes   praktik   adalah   penilaian   yang   menuntut   respon   berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan 

tuntutan kompetensi. 

b) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi 

kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis 

maupun lisan dalam waktu tertentu. 

c) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara 

menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu 

yang     bersifat     reflektif-integratif     untuk     mengetahui     minat, 

perkembangan,  prestasi,  dan/atau  kreativitas  siswa  dalam  kurun 

waktu tertentu. 
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Dalam hal ini, guru melakukan kegiatan pelaporan hasil penilaian 

siswa, meliputi: 

1) Nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil 

pembelajaran  tematik-terpadu.  Laporan  hasil  penilaian  oleh  guru 

disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang 

terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang 

tua/wali) pada periode yang ditentukan. 

2) Deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan 

sikap sosial. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan 

oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan 

dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru 

kelas.
34

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

terdapat beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian   yang   dilakukan   oleh   Ardian   Yunaryo,   Universitas   

Negeri Yogyakarta,  dengan  judul  implementasi  Kurikulum  Tingkat  

Satuan Pendidikan oleh guru SD masjid syuhada’ yogyakarta. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek 

penelitiannya yaitu kepala  sekolah  dan guru  SD  masjid  syuhada.  
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Teknik  pengumpulan  data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan 

yaitu analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

Perencanaan pembelajaran belum berjalan dengan optimal ditinjau dari sisi 

penyusunan RPP yang masih belum tepat, RPP kadang disusun secara 

akumulasi dalam beberapa pertemuan sekaligus bahkan setelah 

pelaksanaan pembelajarannya berlangsung. (2) Pelaksanaan pembelajaran 

di SD Masjid Syuhada’ juga belum berjalan dengan optimal ditinjau dari 

sisi jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar  yang  melebihi  

standar  maksimal,  beban  kerja  guru  yang  terlalu banyak, dan sarana 

pendidikan yang masih belum mencukupi. (3) Evaluasi pembelajaran 

sudah berjalan optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan evaluasi  

yang  sudah  benar-benar  diterapkan guru  dengan  baik  dan juga 

pemberian nilai kepada siswa secara murni tanpa adanya penambahan. (4) 

Hambatan dalam  implementasi KTSP yaitu banyaknya  beban kerja 

guru, kondisi siswa yang berbeda-beda, keterbatasan waktu, serta 

kurangnya sarana  dan  prasarana. (5) Upaya  yang  dilakukan  adalah  

merumuskan kembali pembagian tugas guru agar bisa merata sesuai 

dengan standar yang ditetapkan pemerintah, selalu berkomunikasi kepada 

orang tua siswa, meningkatkan  kedisiplinan  dan  memanajemen  waktu  

secara  baik, mengajukan usulan kepada kepala sekolah dan yayasan untuk 

penggadaan sarana dan prasarana pendidikan. (Ardian Yunaryo, 2012) 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Rohman, Institut Agama Islam 

Negeri Walisongo Semarang, dengan judul implementasi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan  pada  mata  pelajaran  pendidikan  agama  

islam  di  SMP  N  18 Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitiannya yaitu guru yang 

mengajar mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP N 18 Semarang. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan 

yaitu analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: SMP N 18 Semarang telah menerapkan  KTSP  

mulai  tahun  pelajaran  2006/2007.  Sementara  untuk silabus yang 

digunakan adalah dari hasil pengembangan silabus oleh tim MGMP PAI 

Kabupaten Semarang. Sebagai sekolah standar nasional SMP N 18 

Semarang di nilai siap dalam menerapkan KTSP. Di lihat dari 

programprogram jangka panjang yang lebih mengutamakan kualitas 

pendidikan, implementasi KTSP di SMP N 18 dalam mata pelajaran 

PAI masih belum optimal dalam pelaksanaan, karena dalam pembelajaran 

masih menggunakan pola lama yaitu guru lebih mendominasi dalam 

pembelajaran di kelas. Evaluasi yang digunakan juga masih menggunakan 

sistem lama, yaitu masih terfokus pada ranah kognitif saja, sementara 

untuk ranah afektif dan psikomotorik masih belum terlaksana dengan 

sempurna. (Noor Rohman, 2009) 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Prasetyo, Universitas Negeri 

Semarang, dengan judul implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Mata Pelajaran Ekonomi  (Studi  Kasus  di  Kelas  X  Sekolah  

Menengah  Atas  Negeri  2 Temanggung). Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian Studi Kasus. Subyek penelitiannya yaitu guru kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Temanggung. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode   wawancara,   observasi,   

dan   dokumentasi.   Analisis   data   yang dilakukan  yaitu  analisis  data  

kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa: (1) Berkenaan 

dengan persiapan pembelajaran: Wewenang untuk menyusun persiapan 

pembelajaran, sepenuhnya ada pada guru mata pelajaran. Persiapan 

pembelajaran yang disusun oleh guru harus dapat menjelaskan kompetensi 

yang harus dicapai siswa, bagaimana pembelajaran dilakukan, dan 

bagaimana usaha untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa. 2) 

Berkenaan dengan kegiatan pembelajaran: a) Dalam pembelajaran, guru 

Ekonomi kelas X SMA N 2 Temanggung telah menggunakan berbagai 

metode dan sumber pembelajaran, namun tidak menggunakan media yang 

dapat menunjang kegiatan pembelajaran. b) KBK merupakan kurikulum 

yang relatif baru, sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. 

3) Berkenaan dengan penilaian: Sistem penilaian mata pelajaran Ekonomi 

berdasarkan KBK, mencakup berbagai ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Di dalam melakukan penilaian, guru menggunakan 

berbagai teknik  dan  alat  penilaian,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  
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diantaranya ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, tanya 

jawab, dan ulangan akhir semester. (Heri Prasetyo, 2006). 


