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II. TINJAUAN PUSTAKA,KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA 

 

 

A.Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan beberapa konsep,pendapat dan teori yang 

dapat dijadikan landasan untuk melakukan penelitian.Adapun tinjauan pustaka 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Konsep Penerapan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ,kata Penerapan diartikan sebagai 

perbuatan menerapkan, sedangkan dalam pengertian secara umum penerapan 

diartikan sebagai suaru perbuatan mempraktekan suatu teori,metode,dan hal lain 

untuk mencapai tujuan tertentu.Menurut Lorin dan David R.Kartwohl, penerapan 

diartikan sebagai penggunaan abstraksi dalam keadaan nyata. Penggunaan 

abstraksi ini bisa berupa ide,aturan,prosedur, dan metode yang bersifat universal 

(Lorin dan David R.Kartwohl, 2008;412). 

Kata lainya yang mendekati pengertian tentang penerapan yakni Implementasi 

yang diartikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi 

tindakan.(Hanifah Harsono,2002; 67).Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam 

bukunya yang berjudul “Konteks implementasi berbasis Kurikulum 

mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi adalah bermuara pada aktifitas 

aksi,tindakan,atau adanya mekanisme suatu sistem. (Nurdin Usman ,2002; 70). 
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Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa penerapan merupakan 

tindakan atau aksi dari suatu abstraksi atau gagasan secara sistematis untuk 

mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penerapan yang dimaksud 

adalah faktor-faktor penyebab terhambatnya penerapan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran sejarah di SMA BandarLampung. 

 

2.  Kurikulum 

Kurikulum berasal dari dari bahasa latin, yakni curriculae artinya jarak yang harus 

ditempuh oleh seorang pelari. pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka 

waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk 

memperoleh ijazah. Seiring dengan perkembangan zaman,pengertian kurikulum 

berkembang semakin kompleks.”Kurikulum adalah suatu program pendidikan 

yang disediakan untuk membelajarkan siswa “Oemar Hamalik dalam M.Joko 

susilo (2007:78). Menurut Sukmadinata dalam M.Joko Susilo (2007:80) 

“Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri yang 

penting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk yang sedemikian rupa 

sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di sekolah “.Mehl-Mil-Douglas (2001:64) 

mengemukakan bahwa: 

The curriiculum is as broad and varied as the child’s school environment 

Broadly conceived, the curriculum embrancess not only subject matter but 

also various aspects of physical and social environment.The scool brings 

the child with hisimpelling flow of experiences into an environment 

consisting of scool facilities ,subjects matter, other children,and teachers 

From the interaction or the child with these elements learning result.Not 
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only is the learner an ever-changing personality from a continous series of 

new experiences, but the constituent element of the environment are 

contantly evoling and unfolding. 

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa segala sesuatu dan semua orang yang 

terlibat dalam upaya memberikan bantuan kepada siswa termasuk dalam kurikulum. 

(Oemar Hamalik.2001:65). 

Adapun devinisi kurikulum menurut pemerintah sebagaimana tertuang dalam UUSP 

No.20 tahun 2003 pada Bab 1 Pasal 1,”Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan,isi,dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu”. 

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

.Pengertian Kurikulum seperti yang diajabarkan diatas dianggap terlalu sederhana 

karena pada dasarnya istilah kurikulum tidak hanya terbatas pada sejumlah mata 

pelajaran saja,tetapi mencangkup semua pengalaman belajar (learning experinces) 

yang dialami secara langsung oleh siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. 

3. Asas-Asas Kurikulum 

Ada beberapa asas yang mendasari setiap kurikulum, yaitu: 

1.Asas filosofis 

Asas ini berkenan dengan tujuan yang sesuai dengan filsafat negara. 

2.Asas Psikologi 

Asas yang memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum, yakni: 
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a). Psikologi Anak 

Sekolah didirikan untuk kepentingan anak,yakni menciptakan situasi-situasi 

dimana anak dapat belajar untuk mengembangkan bakatnya. 

Awalnya anak dipandang remeh dalam kegiatan belajar, padahal kebutuhan dan 

minat anak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar.  

b). Psikologi Belajar 

Teori belajar dijadikan dasar bagi proses belajar mengajar.Dengandemikian 

terdapat hubungan yang erat antara kurikulum, psikologi belajar, dan psikologi 

anak.  

3. Asas Sosiologis 

Setiap masyarakat memiliki norma-norma, adat istiadat tertentu yang dikenal dan 

diwujudkan dalam pribadi peserta didik, kemudian dinytakan kedalam bentuk 

perbuatan/kelakuan.Tiap masyarakat memiliki kelaian corak, nilai serta latar 

belakang yang dianutnya.Perbedaan ini harus ditimbang dalam pembuatan 

kurikulum.Oleh karena itu,masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat 

penting dalam pengembangan kurikulum, maka masyarakat dijadikan sebagai 

salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. 

4. Asas Organisatoris 

Asas ini berkenan dengan masalah dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran akan 

disajikan, apakah dalam bentuk terpisah-pisah, atau diupayakan adanya hubungan 

antara pelajaran yang diberikan, ataukah diusahakan hubungan secara lebih 

mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran.(Nasution, 

2001:10-14). 
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4.Konsep Pengembangan kurikulum  

Pengembangan kurikulum karena adanya perkembangan dan pengaruh yang 

positif yang datang nya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan peserta 

didik dapat menghadapi masa depanya dengan baik.maka dari itu, pengembangan 

kurikulum diharapkan bersifat antisipasif, adatif, dan aplikatif dilihat dari kondisi 

pengembangan kurikulum diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan 

adanya link and match antara out putdengan lapangan kerja yang diperlukan atau 

yang tersedia. (Imas Kurniasih dan Berlin Sani,2014;25). 

“pada dasarnya, kurikulum tidak hanya berisi serangkaian petunjuk teknis 

materi pembelajaran. lebih dari itu, kurikulum merupakan sebuah program 

terencana dan menyeluruh, yang menggambarkan kualitas pendidikan 

sebuah bangsa. dengan sendirinya, kurikulum memegang peran strategis 

dalam kemajuan bangsa tersebut”  

Dalam pengembangan kurikulum terdapat bebarapa objek  penting yaitu: Objek 

yang dikembangkan harus dari berbagai program pendidikan yang berisi kegiatan 

pendidikan dan pengajaran kemudian harus dirancang dan diprogramkan secara 

sistematik yang sesuai dengan kriteria-kriteria, Subjek yang mengembangkan, 

pihak-pihak yang ikut serta dalam mengembangkan kurikulum adalah orang orang 

yang terkait dengan masalah kurikulum tersebut seperti berbagai ahli yang sesuai 

yang ada pada lembaga pendidikan. Misalnya beberapa narasumber yang ada di 

dinas pendidikan dan guru-guru yang ahli dalam bidangnya yang terpenting 

adalah guru guru senior yang memenuhi syarat.  pendekatan dalam perencanaan 

dan pengembangan kurikulum adalah pendekatan berdasarkan materi, pendekatan 
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berdasarkan tujuan, pendekatan berdasarkan kemampuan. (Imas Kurniasih dan 

Berlin Sani,2014;27). 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa pengembangan 

kurikulum rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat 

strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan proses 

dan hasil sebuah pendidikan yang dilakukan.Terdapat tiga hal penting dalam 

pengembangan kurikulum, yaitu: 

1. Obyek yang dikembangkan 

Obyek yang dikembangkan harus dari berbagai program pendidikan yang berisi 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, kemudian harus dirancang dan 

diprogramkan secara sistematik yang sesuai dengan Kriteria-kriteria: Pancasila, 

UUD 1945, GBHN, Peraturan Pemerintah, Kepmen, norma-norma yang 

berlaku, kebutuhan peserta didik, pengembangan IPTEKS dan sebagainya. Dan 

kemudian pihak sekolah dapat mengembangkan komponen pokok yang berupa 

struktur program yang berisi jenis-jenis mata pelajaran dan pengelompokkanya, 

alokasi waktu setiap program dan susunan mata pelajaran, termasuk di 

dalamnya mata pelajaran wajib lulus dan wajib tempuh. 

2. Subyek yang mengembangkan  

Pihak-pihak yang ikut dalam mengembangkan kurikulum adalah orang-orang 

yang terkait dengan masalah kurikulum tersebut seperti berbagai ahli yang 

sesuai yang ada pada lembaga pendidikan. Misalnya beberapa nara sumber 

yang ada di Dinas Depdiknas, Dinas P dan K, Dikti, Dikdasmen Puskur, guru-

gur yang ahli dalam bidangnya dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari nara 
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sumber yang berada pada berbagai perusahaan, perindustrian, bank, BUMN, 

Dinas yang terkait dan sebagainya, serta berbagai profesi yang menunjang 

seperti pedagang, psikolog, filosof, sosiolog, metolog, teknologi pendidikan, 

ahli bidang studi yang ada pada kurikulum yang sedang disusun. Dan yang 

terpenting adalah guru-guru senior yang memenuhi syarat. 

3. Pendekatan Pengembangan  

Pada dasarnya ada tiga pendekatan dalam perencanaan dan pengembangan 

kurikulum, yaitu: 

a. Pendekatan Berdasarkan Materi  

Inti dari proses belajar mengajar ditentukan oleh pemilihan materi, karena 

pembaharuan kurikulum hanya membahas bagaimana sumber bahan dapat 

berkembang. 

b. Pendekatan Berdasarkan Tujuan  

Sesuai dengan hirarki tujuan pendidikan di indonesia terdiri atas Tujuan 

Nasional, Tujuan Pendidikan Nasional, Tujuan Institusional, Tujuan 

Kurikuler. Tujuan Intruksional, yang terbagi lagi menjadi Tujuan 

Instruksional umum,  yang terbagi lagi menjadi Tujuan Instruksional 

Khusus. masing-masing tujuan yang ada di atasnya.  

Tujuan pendidikan di indonesia tentunya tertera pada GBHN, dan dari 

tujuan tersebut maka dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih terinci, 

yang akhirnya topik-topik pembahasan yang lengkap, yang nantinya akan 

menjadi GBPP. dan pada akhirnya tersusunlah kurikulum dengan silabus 

(GBPP) yang terurai, dan langkah berikutnya dari TIU ke TIK kemudian 

dijabarkan pada SAP.  
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c. Pendekatan Berdasarkan Kemampuan 

Tidak jauh berbeda dengan penyusunan kurikulum berdasarkan tujuan, 

hanya saja kurikulum berdasarkan kemampuan itu tujuanya lebih 

operasional dari kurikulum yang berdasarkan tujuan 

 

 

5. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum  

Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan 

kurikulum yang berlaku. Menurut Oemar Hamalik dalam M.joko Susilo 

(2007:109), prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut antara lain: 

1. Prinsip berorientasi pada tujuan 

Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu,yang 

bertitik tolah pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum 

merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan 

jenjang pendidikan tertentu. 

2. Prinsip revelensi (kesesuain) 

Pengembangan kurikulum meliputi tujuan,isi,dan sistem penyampaiannya 

harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat,tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Prinsip efisiensi dan efektivitas 

Pengembangan kurikulum harus mempertimbangakan segi efisiensi dalam 

pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber yang disedia agar dapat 

mencapai hasil yang optimal.  
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6.  Landasan Pengembangan Kurikulum 

Dalam UU-Sisdiknas No. 20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 1 disebutkan 

bahwa “pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.Sedangkan 

dalam ayat 2 disebutkan bahwa “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis 

pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik”. Dalam pasal 38 ayat 2 juga 

disebutkan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan 

sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan 

komite sekolah/madrasah dibawah kordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi 

untuk pendidikan menengah”. 

7. Konsep Kelebihan kurikulum 2013 

Perjalan dan perkembangan kurikulum di dunia pendidikan indonesia, mulai dari 

kurikulum paska kemerdekaan hingga kurikulum tahun 2006 yang berlaku sampai 

akhir tahun 2012 lalu, dan akhirnya kurikulum kembali berganti atau terjadinya 

“penyempurnaan” tentu saja pergantian kurikulum tersebut bertujuan sangat baik, 

terlepas dari meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada 

disekolah.Menurut beberapa ahli pendidikan, perubahan kurikulum dari masa ke 

masa, baik di indonesia maupun di negara lain, disebabkan karena kebutuhan 

masyarakat yang setiap tahunya selalu berkembang dan tuntutan zaman yang 

selalu berubah tanpa bisa dicegah. Setiap kurikulum yang telah berlaku di 

indonesia dari priode sebelum tahun 1945 hingga kurikulum tahun 2006, tentu 

saja memiliki beberapa perbedaan dalam system yang diterapakan. Perbedaan 
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sistem yang terjadi bisa merupakan kelebihan maupun kekurangan dari kurikulum 

itu sendiri.Kekurangan dan kelebihan tersebut dapat berasal dari landasan, 

komponen, evaluasi, prinsip, metode, maupun model pengembangan kurikulum. 

Kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 yang mulai dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2013/2014 pada sekolah yang ditunjuk pemerintah, maupun sekolah siap 

melaksanakannya.Meskipun masih prematur, namun ada beberapa hal yang 

disarankan oleh banyak kalangan terutama yang langsung berhadapan dengan 

kurikulum itu sendiri.inilah kelebihan kurikulum 2013: 

 Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap 

pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah 

 Adanya penilaian dari semua aspek 

 Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budipekerti yang telah 

diintegrasikan ke dalam semua program studi 

 Adanya komptensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional 

 Kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan  

 Standar penilaian mengarahakan pada penilaian berbasis kompetensi 

seperti sikap, kterampilan, dan pengetahuan secara propesional 

 Mengharuskan adanya remendiasi secara berkala 

 Tidak lagi memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci karena 

pemerintahan menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks 

dan pedoman pembahasan sudah tersedia 

 Sifat pembelajran sangat kontekstual 
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 Meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi 

profesi, pedagogi, sosial, dan personal 

 Buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap sehingga memicu dan 

memacu guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi, dan 

membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP, dan menerapkan 

pendekatan scientific secara benar. 

8. Konsep kelemahan kurikulum 2013  

Adapaun konsep kelemahan kurikulum 2013 yaitu: 

 Gurun banyak salah kaprah, karena beranggapan dengan kurikulum 2013 

guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak 

mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru 

 Banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 

2013 ini 

 Kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific 

 Kurangnya keterampilan guru merancang RPP 

 Guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik 

 Tugas menganalisis SKL, KI, KD, buku siswa dan buku guru belum 

sepenuhanya dikerjakan oleh guru 

 Tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses pengembangan 

kurikulum 2013 

 Tidak adanya keseimbangan antara orientasi pembelajran dan hasil dalam 

kurikulum 2013 karena UN masih jadi faktor penghambat 

 Terlalu banyak nya materi yang harus di kuasai oleh siswa 



20 

 

 Beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat, sehingga waktu 

belajar di sekolah terlalu lama 

9. Fungsi Kurikulum 2013 

Ada beberapa fungsi dari kurikulum 2013, diantaranya adalah pendapat yang 

diungkapkan oleh Soepoto dan Soemanto dalam M.joko Susilo (2007:83),yaitu: 

(1) Fungsi Kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran 

Maksudnya adalah kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah yang 

dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai. 

(2) Fungsi Kurikulum bagi anak 

Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa 

sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. 

(3) Fungsi Kurikulum bagi guru 

Ada tiga macam, yaitu: (a). Sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan 

mengorganisir pengalaman belajar bagi anak didik. (b). Pedoman untuk 

mengadakan evaluasi dari sejumlah pengalaman yang telah diberikan. (c). 

Pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajran. 

(4) Fungsi Kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah 

Kurikulum dapat dijadikan pedoman dalam mengadakan dan 

melaksanakan supervisi, pengembangan kurikulum, dan untuk 

mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar. 

(5) Fungsi Kurikulum bagi orang tua murid  

Orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah,bantuan orang tua ini 

dapat dimulai konsultasi langsung dengan sekolah/guru, dana, dan lainya. 
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(6) Fungsi Kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah 

Pemakai lulusan dapat ikut memberikan bantuan guna memperlancar 

pelaksanaan program pendidikan dan ikut memeberikan saran dalam 

rangka menyempurnakan program pendidikan di sekolah agar dapat serasi 

dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan pekerjaan. 

Faktor-faktor penyebab terhambatnya penerapan kurikulum 2013 dalam  

pembelajaran sejarah di SMA BandarLampung pelatihan implementasi kurikulum 

2013 terhadap guru SMA, dapat mengatasi terhambatanya penerapan kurikulum 

2013 di BandarLampung, pelatihan implementasi ini juga mampu menciptakan 

konsep penyampaian materi kurikulum 2013, pendekatan saintifik, penilaian 

otentik, pembuatan RPP dan lainya. 

Pada dasarnya setiap perubahan kurikulum tentunya mempunyai kelemahan dan 

kelebihan, tidak ada kurikulum yang memiliki kelebihan saja dan tidak 

mempunyai kekurangan.Meskipun ada kekurangan. 

 

 

B. Kerangka Pikir  

Dalam perubahan-perubahan atau penyempurnaan kurikulum yang terjadi di 

indonesia dari sejak bernama Rencana Pembelajaran 1947 hingga yang terakhir 

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  tahun 2006 senantiasa 

disertai dengan argumen-argumen ilmiah. pendekatan pendekatan muta’akhir, 

lengkap pula dengan background teori belajar terbaru dan rationale-rationale yang 

tak terbantahkan  meski tidak dapat dipungkiri ada alasan lain yang mengiringi 

perubahan kurikulum di indonesia. Namun demikian yang perlu disadari bahwa 

ujung tombak keberhasilan reformasi kurikulum adalah guru.Kurikulum 2013 
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sudah diterapkan di SMA  BandarLampung. Metode kurikulum 2013 lebih 

ditekankan pada praktis dibandingkan teoritis, maksudnya siswa lebih dituntut 

aktif jadi lebih banyak diskusi didalamnya.  Namun kendala yang dialami pada 

saat pembelajaran adalah terbatasnya waktu pada saat pembelajaran dan masih 

diberlakukannya cara proses pembelajaran yang lama karena guru belum terbiasa 

menggunakan kurikulum 2013. 

 

Selain itu, sumber informasi yang dapat digali oleh siswa selain buku sangatlah 

terbatas karena dalam kurikulum 2013 murid dituntut untuk menggali dan mencari 

informasi sendiri.namun, tidak semuanya murid dapat langsung menangkap 

materi pembelajaran dengan mencari sendiri tanpa adanya kegiatan penjelasan 

materi seperti ceramah di depan kelas. Dan baru beberapa guru saja yang sudah 

menjalani workshop tentang kurikulum 2013 jadi untuk guru-guru yang lain 

hanya tahu mengenai kurikulum 2013 saja, tetapi belum sepenuhnya memahami 

isinya karena tidak maksimalnya hasil pelatihan yang diperoleh oleh guru tingkat 

SMA  di BandarLampung, banyaknya guru senior yang tidak bisa menggunakan 

ICT, belum tersebar secara merata pembagian buku babon Kurikulum 2013 dari 

pemerintah pusat,proses pendampingan yang dilakukan oleh guru inti, Kepala 

sekolah, dan pengawas sekolah belum berjalan maksimal, rumitnya sistem 

penilaian yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswa setiap pembelajaran,  

sebagian dari guru tersebut belum menjalani workshop kurikulum 2013 jadi guru 

masih kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013. Maka dari itu, penerapan 

kurikulum 2013 di SMA  BandarLampung sudah di terapkan tetapi belum 

sepenuhnya terlaksana karena adanya beberapa kendala tersebut. 
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C.Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Garis : 

                                     = Garis Sebab 

                                     = Garis akibat 

  

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB 

TERHAMBATNYA PENERAPAN 

KURIKULUM 2013 

Tidak maksimalnya 

hasil pelatihan yang 

diperoleh oleh guru 

tingkat SMA di 

BandarLampung 

Banyaknya guru 

senior yang tidak 

mampu 

menggunakan ICT 

rumitnya sistem 

penilaian yang harus 

dilakukan oleh guru 

terhadap siswa 

setiap pelajaran  

Belum tersebar 

secara merata 

pembagian buku 

babon Kurikulum 

2013 

Proses 

pendampingan yang 

dilakukan oleh guru 

inti, kepala sekolah 

belum 

berjalansearaa 

maksimal 

TERHAMBATNYA PENERAPAN 

KURIKULUM 2013 
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