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ABSTRACT

THE EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM
2013 POLICY IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN MIN

10 BANDAR LAMPUNG

By

ISTI ARINI

Public policy is a regulation created by government institution to regulate
community life that should be obeyed and apply to all the people in the society or
objects that become the target of the policy. The evaluation of a policy is done
because not all the policy achieves its main aim and objectives. Therefore,
evaluation of a policy is important to be done to get feedback of what causes the
failures of the implementation of a policy in achieving a certain impact so that it
can be used as a guidance to replace or to improve similar policy in the future.

This study is aimed at describing and explaining how Curriculum 2013 policy has
been implemented by teachers and students and the effects resulted from the
implementation of Curriculum 2013. This study uses descriptive approach and
qualitative method. In this study, data collection is done through deep interviews,
observation, and documentation. The data is, thus, is analyzed through data
reduction, data presentation, data synthesisation and data verification.

Based on the results and the discussion of the study, it can be concluded that in
the preparation stage of the implementation of Curriculum 2013, teachers are not
ready to implement the curriculum. Students passive participation in the
classroom activities and teachers unreadiness to implement Curriculum 2013 in
their teaching learning process make the policy ineffective. In the implementation
stage, teachers still find it hard to implement the new grading system as there are
many indicators that teachers need to make, which they did not find in KTSP.

This study recommends (1) that the improvement of students can be done through
teacher's creativity and active participation in encouraging students about the
importance of learning. Teacher can apply reward and punishment system in order
to encourage students to learn. On the other hand, the improvement of teachers
can be done through upgrading their academic qualification in cooperation with
some related institutions, improving their competence through training and
professional development programs. (2) The government needs to review
Curriculum 2013 policy by looking at the positive and negative effects resulted



from the implementation of the curriculum so that the improvement of the quality
of education in Indonesia can be successfully done.

Keywords : Public Policy, The Evaluation of the Implementation of Public
Policy, Curriculum 2013
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ABSTRAK

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

DI MIN 10 BANDAR LAMPUNG

Oleh

ISTI ARINI

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat oleh suatu lembaga
pemerintahan untuk mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku
mengikat seluruh warganya atau objek yang menjadi sasaran dalam kebijakan
tersebut. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik meraih hasil-
hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan memiliki arti penting
pada diperolehnya pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu
kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan
pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana
kebijakan kurikulum 2013 dijalankan oleh para pendidik dan peserta didik serta
dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan kurikulum 2013.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif (menggambarkan) dengan
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumenter. Teknik
analisa data yang digunakan adalah analisa melalui reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan
bahwa tahap-tahap dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 yaitu pada
tahap persiapan (kondisi siswa, kondisi guru) belum sepenuhnya siap dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran
dan ketidaksiapan guru dalam proses mengajar sesuai kebijakan kurikulum 2013
membuat kebijakan tersebut tidak efektif untuk dijalankan sedangkan dalam tahap
pelaksanaan penilaian, guru masih berat dalam melakukan proses penilaian siswa
dikarenakan banyaknya indikator yang harus dibuat oleh guru yang sebelumnya
tidak ada di kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP)

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain yaitu (1) Peningkatan
kondisi siswa bisa dilakukan dengan cara guru aktif dan kreatif dalam memotivasi
siswa akan pentingnya belajar. Guru bisa menerapkan reward and punishment



guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Sedangkan untuk meningkatkan
kondisi guru yaitu peningkatan kualifikasi akademik bekerjasama dengan pihak
terkait, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan-pelatihan dan program
pengembangan diri (2) Pemerintah hendaknya mengkaji ulang kebijakan
kurikulum 2013 dengan melihat dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam
implementasi kebijakan kurikulum 2013 agar tujuan peningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia tercapai.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik,
Kurikulum 2013
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang berpengaruh terhadap kemajuan bangsa untuk

meningkatkan mutu sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan

memiliki peran yang signifikan dan bahkan masih menjadi pranata utama dalam

penyiapan sumber daya manusia. Peran pendidikan tersebut diharapkan dapat

mewujudkan individu yang taat dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan

mewujudkan individu yang beretika dan bermoral serta mencetak generasi muda

yang cerdas dan kreatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19 tentang

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum sebagai seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dalam arti sempit merupakan

kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan peserta didik melalui kegiatan

yang dinamakan proses pembelajaran.

Adanya pembaharuan dalam sistem pendidikan disesuaikan dengan tuntutan

terhadap aspek kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan secara umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
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menyebutkan bahwa tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem

pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum

untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis

pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi

tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi

setempat, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan

pelaksanaan tugas secara professional, penyusunan standar pendanaan pendidikan

untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan,

pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan

tinggi, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara

pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat,

serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pemberlakuan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disingkat dengan K-13

merupakan sebuah pembaharuan dalam sistem pendidikan. K-13 adalah

kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan

penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum

ini dipandang sesuai dengan program pendidikan yang berbeda dengan

kurikulum-kurikulum sebelumnya. Perbedaan tersebut nampak pada beberapa

karakteristik K-13 yakni pendekatan saintifik dan penilaian otentik dalam

pembelajaran.

K-13 serentak diterapkan di semua jenjang pendidikan formal pada Tahun Ajaran

2014/2015 setelah dilakukan uji coba kurikulum di beberapa sekolah terpilih pada
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Juli 2013. Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok yakni

pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi.

Pada awal diluncurkannya kebijakan dan mula dilaksanakannya Kurikulum 2013

ini menuai berbagai kontroversi. K-13 di nilai terlalu terburu-buru dan tidak

mengacu pada hasil kajian yang sudah matang berdasarkan hasil evaluasi KTSP

serta kurang memperhatikan kesiapan satuan pendidikan dan guru. Padahal

kurikulum ini mencakup beberapa perubahan penting baik dari sisi substansi,

implementasi, sampai evaluasi. Meskipun demikian, K-13 kemudian tetap

dilaksanakan secara bertahap mulai pada Tahun Pelajaran 2013/2014.

Setelah satu tahun berjalan secara bertahap, kurikulum yang baru dilaksanakan

secara serentak di semua satuan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2014/2015

mengalami sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain terkait dengan

anggaran, kesiapan pemerintah dalam menyiapkan perangkat kurikulum, kesiapan

guru, sosialisasi dan distribusi buku. Di antara semua daftar di atas, masalah

utama yang sangat menghambat adalah kesiapan guru sebagai kunci keberhasilan

implementasi kurikulum ini.

Perubahan empat elemen utama yang ditonjolkan di dalam kurikulum 2013 adalah

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar

penilaian. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan

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

pengetahuan (knowledge).

Pada Kurikulum 2013, metode pendidikan yang diterapkan tidak lagi berupa

pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test) namun pendidikan
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menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti,

kecintaan budaya bangsa dan sebagainya.

Dalam salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dijelaskan bahwa pengembangan Kurikulum 2013

dilakukan karena adanya berbagai tantangan baik tantangan internal maupun

eksternal. Tantangan internal dalam pengembangan kurikulum 2013 ini antara lain

terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang

mengacu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi,

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait

dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk

usia produktif.

Penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia untuk saat ini mengacu pada 8

(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP menjadi standar acuan pokok

yang harus di capai dalam upaya penyelenggaraan pendidikan. Dalam

pengembangan kurikulum 2013, standar dalam SNP masih diperhatikan untuk

dipenuhi. Terkait dengan tantangan internal yang berasal dari perkembangan

penduduk Indonesia, perbaikan dalam pendidikan harus bisa memfasilitasi sumber

daya manusia Indonesia di usia produktif menjadi sumber daya manusia yang

memiliki daya saing dalam menghadapi kemajuan zaman.
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Menurut Kemendikbud (2013: 81), kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan adanya pengembangan

kurikulum baru. Pengembangan kurikulum baru sesuai dengan Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sisdiknas; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP,

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendikbud RI

Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dan Permendikbud

Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di mana pengembangan kurikulum baru sesuai dengan

amanat Rencana Pendidikan Menengah Nasional (RJPMN). Adapun landasan

yuridis dalam pengembangan Kurikulum 2013 sesuai dengan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pendidikan Karakter, Pembelajaran Aktif

dan Pendidikan Kewirausahaan.

Kemendikbud (2013: 74) mengatakan bahwa Kurikulum 2013 yang

dikembangkan adalah sebagai langkah penyempurnaan dari kurikulum

sebelumnya yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Langkah yang dilalui yaitu penataan pola pikir dan tata kelola kurikulum,

pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses dan penyesuaian beban guru

dan siswa.

Penyusunan kurikulum di mulai dengan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan

berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan.

Selanjutnya menentukan kurikulum yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum

dan struktur kurikulum. Silabus di susun dari pusat, tidak oleh satuan pendidikan



6

dan guru. Guru lebih diberikan kesempatan untuk mengembangkan proses

pembelajaran. Sehingga guru tidak dibebani dengan tugas-tugas penyusunan

silabus.

Selanjutnya dalam implementasi kurikulum yang baru, beberapa faktor yang

mempengaruhi seperti sumber daya sekolah, masyarakat, kepala sekolah, guru dan

faktor eksternal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara maksimal.

Fullan (1991: 67) menjelaskan kelima faktor tersebut yaitu: school

district/lingkungan sekolah (terkait dengan kondisi sekolah, sarana dan prasarana

pendukung), community/masyarakat (terkait dukungan masyarakat),

principal/kepala sekolah (terkait dengan manajemen dan kepemimpinan),

teacher/guru (terkait respon, dukungan, partisipasi guru) dan external

factors/faktor eksternal (terkait dukungan dari pemerintah/swasta/stakeholder).

Permasalahan dunia pendidikan di Indonesia yaitu mutu atau kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan ini menyangkut pada setiap jenjang pendidikan, khususnya

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya upaya-upaya yang mengarah

pada peningkatan mutu pendidikan telah lama dilakukan. Pemerintah telah

mencanangkan peningkatan kualitas pendidikan dengan mengusung 4 (empat)

kebijakan strategis, yaitu pemerataan kesempatan, peningkatan relevansi, mutu

dan efesiensi pendidikan.

Melalui usaha-usaha itu pemerintah berharap bahwa kualitas pendidikan akan

serta-merta mengalami peningkatan. Disinyalir bahwa kendala utama dalam

peningkatan mutu pendidikan ini adalah terletak pada proses pengelolaan sekolah

dan pembelajaran yang tidak berkembang secara profesional. Dengan demikian
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program apapun yang akan dijalankan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

akan sulit dicapai bila kondisi manejerial sekolah masih belum mampu

berkembang ke arah yang lebih profesional.

Dalam implementasi Kurikulum 2013 terdapat dua faktor utama yang

menghambat implementasinya yaitu yang berasal dari pemerintah maupun

internal sekolah. Adapun faktor penghambat yang berasal dari pemerintah

meliputi beberapa hal diantaranya silabus yang ada dari pemerintah hanya untuk

mata pelajaran tertentu saja dan mata pelajaran yang lain guru masih

menggunakan silabus yang diterapkan pada Kurikulum KTSP. Hal ini

mengakibatkan belum meratanya implementasi Kurikulum 2013 di setiap mata

pelajaran yang diajarkan. Selain itu kurangnya kesiapan pemerintah dalam hal

produksi dan distribusi buku untuk Kurikulum 2013. Sehingga kebanyakan guru

tetap menggunakan buku-buku pada saat kurikulum KTSP.

Selain faktor-faktor penghambat yang berasal dari pemerintah, juga ditemukan

faktor penghambat yang berasal dari dalam sekolah, seperti kurangnya

pemahaman guru tentang kurikulum 2013 baik dalam maksud, tujuan, kelebihan,

kekurangan maupun metode pengajaranya. Hal ini mengakibatkan timbulnya rasa

acuh/tidak peduli dengan adanya perubahan kurikulum yang di nilai tidak penting

atau hanya di anggap sebagai formalitas belaka. Kemudian, akibat dari hal

tersebut kesiapan guru dalam mengajar dengan kurikulum 2013 menjadi kurang.

Selanjutnya kebanyakan guru terkesan hanya menunggu perintah dari pemerintah

saja. Sehingga inisiatif guru dalam bertanya dan mencari pemahaman tentang

kurikulum 2013 secara individu masih kurang.
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Demikian halnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung, dalam

implementasi kebijakan kurikulum 2013 sejauh ini belum secara maksimal

berjalan. Beberapa kendala yang ada antara lain yaitu pada tahap persiapan,

pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum 2013.

Pada tahap persiapan, masalah yang dihadapi adalah belum semua guru

menguasai teknologi informasi seperti penguasan komputer dan internet sehingga

menghambat kelancaran dalam pelaksanaan tugas seperti pembuataan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP), pengolahan nilai, menggunakan media

pembelajaran multimedia, dan lainnya.

Kemudian pada tahap pelaksanaan atau penerapan adalah pelaksanaan

pembelajaran tidak dapat tuntas dalam satu kali pertemuan atau satu hari karena

banyaknya kegiatan yang harus dilakukan guru dan siswa. Dalam pembelajaran

guru melakukan penilaian autentik untuk setiap aspek, dan siswa menyelesaikan

kegiatan pembelajaran yang padat. Jam pelajaran siswa sebelumnya 26

jam/minggu menjadi 32 jam/minggu. Kemudian Guru juga kesulitan dalam

mengakomodasikan pendekatan saintifik dengan 5 langkah (mengamati, menanya,

mencoba, menalar, mengkomunikasikan) pada kegiatan pembelajaran. Kesulitan

ini ditambah ketika anak kurang aktif, padahal tuntutan dengan pendekatan

saintifik ini, siswa harus aktif.

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam tahap evaluasi/penilaian yang dihadapi

guru antara lain sistem penilaian autentik belum bisa dilakukan secara maksimal

oleh guru mengingat banyaknya jumlah siswa dan banyaknya unsur penilaian.

Termasuk di dalamnya dalam mengatur daftar nilai, buku laporan hasil belajar
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(raport). Guru belum memahami pedoman penilaian sehingga kesulitan membuat

soal ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir nasional (UAS) dalam

mengungkap aspek pengetahuan apakah mengacu kepada tema atau mata

pelajaran. Ini juga merupakan dampak yang dirasakan para pendidik dan peserta

didik dengan diberlakukannya kebijakan kurikulum 2013. Berikut ini

perkembangan kendala yang dihadapi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10

Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 sejak

Tahun 2014 – 2016 sebagaimana pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kendala-Kendala Yang Dihadapi MIN 10 Bandar Lampung Di Tahun 2014
– 2016 Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

No. Sumber Kendala
Tahun

Keterangan
2014 2015 2016

1. Kesiapan guru dalam
penyusunan RPP

75% 85% 90% Tahun 2016, 90% guru mampu
menyusun RPP sesuai waktu
yang diberikan

2. Kesiapan guru dalam
pembuatan media
Pembelajaran

60% 80% 100% Tahun 2016 100% guru telah
menguasai pembuatan media
pembelajaran

3. Kesiapan guru dalam
manajemen waktu
pembelajaran

65% 85% 90% Tahun 2016, guru belum
mampu 100% menuntaskan
pelaksanaan pembelajaran
sesuai alokasi waktu

4. Kesiapan guru dalam
Penguasaan IT

50% 70% 85% Tahun 2016, 85% guru telah
memiliki kemampuan yang
cukup baik dalam menguasai
IT

5. Kesiapan guru dalam
evaluasi dan penilaian
terhadap siswa

70% 80% 85% Pada tahun 2016,  masih
terdapat kesulitan dalam
memberikan penilaian terhadap
siswa sehingga belum mampu
100% dalam mengevaluasi dan
penilaian terhadap siswa

6. Kesiapan siswa dalam
menerima kurikulum
2013

65% 75% 95% Pada tahun 2016, 95% siswa
sudah siap dalam melaksanakan
Kurikulum 2013

7. Sarana dan prasarana 75% 85% 100% Kesiapan sarana & prasarana
telah mencapai 100%

Sumber : Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung Tahun 2016
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Semestinya menurut lampiran IV Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang

Implementasi Kurikulum (pedoman umum pembelajaran) bagian konsep dan

strategi pembelajaran menyebutkan bahwa guru dapat memberikan kemudahan

dalam proses pembelajaran sesuai dengan tema yang diberikan dan

mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk

menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.

Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak

tangga yang membawa peserta didik kepemahaman yang lebih tinggi, yang

semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri.

Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari “diberi tahu” menjadi “aktif

mencari tahu”.

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan pengambilan kebijakan pendidikan

bagi semua elemen pendidikan yang terkait di dalamnya. Jika telah dievaluasi dan

diketahui hambatan serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut maka

akan dicari solusi yang paling rasional, hasil penelitian ini bisa berfungsi sebagai

rujukan untuk kelancaran pelaksanaan di tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tesis ini akan membahas tentang

“Evaluasi Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan

Mutu Pendidikan di MIN 10 Bandar Lampung”.
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B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan kurikulum 2013 dalam

meningkatkan mutu pendidikan di MIN 10 Bandar Lampung?

2. Bagaimana dampak dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 dalam

meningkatkan mutu pendidikan di MIN 10 Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi implementasi kebijakan

kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 10 Bandar

Lampung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari implementasi kebijakan

kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 10 Bandar

Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis

dan memperkaya hasil penelitian ilmiah dalam bidang Ilmu Administrasi Publik,

khususnya bagi studi evaluasi implementasi kebijakan publik.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi MIN 10

Bandar Lampung dan pemangku kepentingan pendidikan. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak di MIN 10 Bandar

Lampung dan pemangku kepentingan pendidikan di Kota Bandar Lampung

terutama sebagai bahan evaluasi dan informasi yang bermanfaat untuk melakukan

perbaikan dan pengembangan dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013,

serta untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan kebijakan kurikulum 2013

dalam implementasinya di MIN 10 Bandar Lampung.



BAB II

TINJUAAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Carl Friedrich dalam Indiahono (2009: 18) menyatakan bahwa Kebijakan

merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Carl Friedrich

mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan

(goal), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose).

Sementara Lasswell dan Kaplan (1998: 145) melihat kebijakan sebagai sarana

untuk mencapai tujuan, ia menyebutkan kebijakan sebagai program yang

diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Selanjutnya, menurut

Jones dalam Abidin (2004: 25) mendefinisikan kebijakan, yaitu “Perilaku yang

tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui

pemerintah untuk memecahkan masalah umum”.
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Selanjutnya menurut Dunn dalam Sahya Anggara (2012: 499) bahwa istilah

kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin yang berarti

menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004: 31-33) dapat dibedakan dalam

tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.

Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-

undang.

3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan

pelaksanaan.

Dari beberapa definisi kebijakan menurut para ahli di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk

mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan

dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya menurut Amir Santoso dalam Winarno (2007: 19) bahwa

pandangan para ahli mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua

wilayah kategori, yaitu :
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1. Pandangan yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan

pemerintah. Kategori ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan

pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.

2. Pandangan yang lebih memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan

kebijakan. Pandangan demikian terkategori dalam :

a. Memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah
yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu. Kaitannya dengan
hal tersebut, kebijakan publik kemudian dilihat dalam tiga lingkungan,
yakni: perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan
kata lain,  menurut kubu ini, kebijakan publik secara ringkas dapat
dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi
kebijakan.

b. Menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa
diramalkan. Kubu ini menurut lebih cenderung melihat kebijakan publik
terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

Definisi umum mengenai kebijakan publik diutarakan oleh Thomas R. Dye dalam

Indiahono (2009: 17) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan

bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada

tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi

bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat

pemerintah saja.

Wiliam N. Dunn dalam Pasolong (2007: 39) menyatakan bahwa kebijakan publik

merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat

oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas

pemerintah. Kemudian, Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2007: 39) menyatakan

bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam pembuatan

suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan
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tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan

dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang

harmonis.

Pandangan sederhana menurut Pasolong (2007: 39) menyatakan bahwa kebijakan

publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,

berorientasi kepada kepentingan publik, dan merupakan suatu tindakan pemilihan

alternatif untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi

kepentingan publik. Jadi, idealnya kebijakan publik itu hendaknya dilaksanakan

dalam bentuk riil, bukan sekedar dinyatakan dan kebijakan publik itu

dilaksanakan dan tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik

itu sendiri.

Berdasarkan definisi tersebut tentunya dapat menjelaskan satu aspek namun besar

kemungkinan gagal menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang

menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan

oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus

mendapat perhatian yang sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan

publik dengan bentuk kebijakan lainnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh

pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-

faktor bukan pemerintah seperti kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Richard Rose dalam Winarno (2007: 79) menyatakan bahwa kebijakan merupakan

serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan beserta

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai

suatu keputusan sendiri. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan
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kemudian menjadi penciri khusus dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh apa

yang dikatakan David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik yaitu

para separuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif,

administrator, penasihat, raja dan semacamnya. Menurut Easton mereka ini

merupakan orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari pada suatu sistem

politik.

Kemudian Anderson dalam Winarno (2007: 18) menerangkan kebijakan publik

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang

aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Sifat kebijakan publik sebagai arah dan tindakan menurut Anderson dalam

Winarno (2007: 21-23) dipahami melalui adanya tuntutan-tuntutan kebijakan

(policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-

pernyataan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs),

dan dampak-dampak kebijakan (outcomes).

Tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh

aktor-aktor swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada para pejabat

pemerintah dalam suatu sisem politik. Hal ini muncul dalam bentuk desakan

secara umum bahwa pemerintah harus berbuat sesuatu sampai usulan agar

pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan. Sementara

keputusan kebijakan (policy decisions) keputusan yang dibuat oleh pejabat pejabat

pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan subtansi kepada tindakan-

tindakan kebijakan publik. Sedangkan pernyataan-pernyataan kebijakan (policy

statements) merupakan pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan
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publik, seperti: undang-undang, perintah-perintah, dekrit, peraturan-peraturan

administratif, pengadilan maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato

pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuaan pemerintah dan apa

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hasil-hasil kebijakan

(policy output) lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan

publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan

dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dampak-dampak kebijakan (policy

outcomes) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang

diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya

tindakan pemerintah.

Menurut Anderson dalam Winarno (2007: 20-21), konsep kebijakan memiliki

beberapa implikasi, yakni :

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan

dan bukan pada prilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas

dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan

direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri.

Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-

undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta

pelaksananya.

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan

perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
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4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah

yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif,

kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat

pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan

sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal

ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari

masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik

dengan kebijakan lainnya.

Berdasarkan penjabaran tersebut terdapat beberapa aspek dalam kebijakan publik

di mana kebijakan publik merupakan suatu tindakan, keputusan-keputusan yang

memiliki tujuan dan maksud, serta memiliki akibat-akibat yang dilakukan oleh

seorang, sekelompok aktor atau pemerintah dalam mengatasi suatu masalah atau

persoalan untuk menuju terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Charles Lindblom dalam Winarno (2007: 32) mengemukakan bahwa proses

pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan

banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan.

Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji

kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam

beberapa tahap.
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Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji

kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn

adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-

masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak

semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada

akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus

kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali,

sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan

untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy

alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu

masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai

tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-

masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah

tersebut.
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c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi

untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan

peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah

harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di

tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan

pemerintah yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap

implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing.

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana

(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para

pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal

ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih

dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi

masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria
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yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih

dampak yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka

tahapan kebijakan publik meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi

kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap

evaluasi kebijakan.

B. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui kualitas sebuah

program. Jika telah diketahui kualitas sebuah program, maka dapat dilakukan

perbaikan manakala ada hal yang masih memiliki kekurangan atau belum sesuai

standar.

Kegiatan evaluasi juga merupakan sarana untuk menentukan hal-hal yang perlu

diperbaiki. Hasil dari evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan

perbaikan. Tentunya dengan adanya dasar yang jelas, perbaikan menjadi hal

sangat mungkin untuk dilakukan.

Beberapa ahli memberikan pengertian dari evaluasi dengan definisi yang berbeda

dengan maksud yang hampir sama. Worthen & Sanders (1973: 19) menyatakan

definisi evaluasi : “Evaluation is the determination of the worth of a thing. it

includes obtaining information for use in judging the worth of program, product,

procedure, or objective or potential utility of alternative approaches designed to

attain specified objectives” (Evaluasi adalah penentuan nilai dari suatu hal
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termasuk memperoleh informasi untuk digunakan dalam menilai nilai program,

produk, prosedur, atau potensi kegunaan atau kegunaan objektif terhadap

pendekatan alternatif yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu).

Menurut Tyler dalam Fernandes (1984: 1), “Evaluation is the process of

determining to what extent the educational objectives are being realized”

(Evaluasi sebagai suatu proses untuk menentukan sampai tahap apa dan

bagaimana tujuan pendidikan telah terlaksana. Evaluasi bisa dimaksudkan untuk

melihat tingkat keberhasilan suatu program).

Kemudian Oliva (1992: 475), memberikan definisi evaluasi sebagai berikut

“Evaluation is the means for determining what needs improvement and for

providing a basis for effecting that improvement” (Evaluasi adalah sarana untuk

menentukan hal apa saja yang memerlukan perbaikan dan untuk menyediakan

dasar untuk mempengaruhi perbaikan).

Adapun Sanders, Worthen, & Fitzpatrick (2011: 7) menyebutkan bahwa

“evaluation as the identification, clarification, and application of defensible criteria

to determine an evaluation object value (worth or merit) in relation to those

criteria” (Evaluasi sebagai proses identifikasi, klarifikasi dan penerapan dari

kriteria yang dipertahankan untuk menentukan nilai suatu objek yang dievaluasi

(nilai atau jasa) dalam kaitannya dengan kriteria tersebut). Di mana kemudian hal

yang terpenting adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi terhadap nilai

suatu program berdasarkan kriteria.
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Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang suatu program. Data yang

terkumpul dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan suatu

program. Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya dapat dilakukan pengambilan

keputusan tentang kegunaan dari program yang telah berjalan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penentuan

nilai dari suatu hal termasuk memperoleh informasi untuk digunakan dalam

menilai nilai program, produk, prosedur, atau potensi kegunaan atau kegunaan

objektif terhadap pendekatan alternatif yang dirancang untuk mencapai tujuan

tertentu.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan penjabaran dari suatu keputusan untuk

dituangkan kedalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran. Implementasi

kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan kebijakan. Udoji dalam

Solichin Abdul Wahab (2005: 59), mengatakan bahwa “the execution of policies

is as important if not more important than policy-making. Policies will remain

dreams or blu print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan

kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada

pembuatan kebijakan).

Mazmaian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab (2005: 65) memberikan

pengertian tentang implementasi kebijakan merupakan kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
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mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Van Metter dan dan Van Horn seperti yang dikutip oleh Agustino (2008:

139), implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan”.

Menurut Cocran dalam Faried Ali dan Andi Suamsu Alam (2012: 115),

mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang keputusan (decision)

dan tindakan (action). Pengertian ini dilihat dari kelompok sasaran akan tetapi

bersama-sama dengan pelaku kebijakan, untuk melaksanakan keputusan, jika

keputusan itu oleh pemerintah maka tindakan dimaksud adalah tindakan

pemerintah.

Pengertian ini mengandung maksud untuk memahami apa yang senyatanya terjadi

setelah beberapa progam itu dinyatakan berlaku, yaitu kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan sebagai penjabaran dari program-program itu sendiri. Kebijakan itu

tidak akan mempunyai makna kalau tidak di implementasikan ke dalam

pelaksanaannya oleh semua pelaku-pelaku kebijakan itu sendiri.

Menurut Nugroho (2008: 501) bahwa ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari

suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi kebijakan di mana

rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, dan sisanya 20%

adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah
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hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai

dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi

implementasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

merupakan kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik

usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

3. Pengertian Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk tujuan-

tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan

sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik

meraih hasil-hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan memiliki

arti penting pada diperolehnya pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan

suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan sehingga dapat dijadikan

pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

Menurut Dye dalam Parsons (2008: 547) evaluasi kebijakan merupakan

pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan

dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Kemudian menurut Lester dan Stewart dalam  Winarno (2007: 226) evaluasi

kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu tugas pertama

adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu
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kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua

adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya Darwin dalam Widodo (2007: 212) memaknai evaluasi kebijakan

publik sebagai suatu proses untuk seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat

membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh

dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Kemudian Jones dalam Widodo (2007: 213) mengartikan evaluasi kebijakan

publik sebagai suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan

pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam

spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya.

Weiss dalam Widodo (2007: 214) menyatakan bahwa riset evaluasi bertujuan

untuk menilai dampak dari suatu kebijakan yang mengarah pada pencapaian

serangkaian tujuan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi

(rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan kebijakan pada masa

mendatang. Lebih lanjut, Widodo (2007: 212) menyatakan bahwa evaluasi

kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (outcomes) atau dampak

(impact), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses implementasi

suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan

untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan

sesuai dengan petunjuk/pelaksanaan (guide lines) yang telah ditentukan.

Menurut Widodo (2007: 215) bahwa ketika riset evaluasi berusaha melihat

keberhasilan suatu kebijakan, riset evaluasi ini menjadi normative focus. Dalam arti,
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ada riset yang memfokuskan pada istilah keberhasilan tentang outcomes atau

impacts dari suatu kebijakan itu dilaksanakan. Riset yang memfokuskan pada

proses senantiasa mendasarkan pada guide line atau bagaimana prosedur dan

administrasinya yang bisa diwujudkan dalam bentuk petunjuk pelaksana (Juklak)

dan petunjuk teknis (Juknis). Dengan demikian yang dijadikan ukuran

keberhasilan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu

kebijakan publik dengan garis petunjuk (guide lines) yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, evaluasi kebijakan publik disini kemudian dimaknai sebagai proses

menilai seberapa jauh efek dari kebijakan publik baik yang berupa hasil

(outcomes) atau dampak (impacts) ataupun proses.

Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil (outcomes) atau dampak (impacts) dari

suatu kebijakan yang mengarah pada pencapaian serangkaian tujuan. Sedangkan

dimensi proses senantiasa mendasarkan pada guide line atau bagaimana prosedur

dan administrasinya yang bisa diwujudkan dalam bentuk petunjuk pelaksana

(Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Untuk itu, yang dijadikan ukuran

keberhasilan suatu kebijakan adalah kesesuian proses implementasi suatu

kebijakan publik dengan garis petunjuk (guide lines) yang telah ditetapkan.

Dengan demikian maka pengetahuan menyangkut nilai manfaat serta sebab-sebab

kegagalan suatu kebijakan dalam meraih hasil/dampak yang diinginkan dapat

diperoleh guna dijadikan pedoman atau sarana unuk memberikan kontribusi

(rekomendasi) dalam membuat keputusan baik mengubah atau memperbaiki

kebijakan di masa yang akan datang.
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan

merupakan pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari

kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin

dicapai. Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah hendaknya perlu

dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat

memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan

sehingga melalui evaluasi dapat diketahui sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan

dalam meraih dampak yang dinginkan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk

mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

4. Jenis-jenis Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi 3 (tiga) menurut timing evaluasi, yaitu

sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Secara

spesifik William N. Dunn dalam Pasolong (2007: 612-613) mengembangkan tiga

pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yang tujuan, asumsi, dan bentuk-

bentuk utamanya.

Sebagai pembanding, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2009: 54)

mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi:

1. Evaluasi Proses yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi

2. Evaluasi Impak yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan / atau dampak dari

implementasi kebijakan

3. Evaluasi Kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan

tujuan yang dikehendaki
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4. Evaluasi Meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai

implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan- kesamaan

tertentu.

Ada pula penilaian evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu :

1. Evaluasi komparatif yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan

hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu

tempat yang sama atau berlainan.

2. Evaluasi Historikal yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang

sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.

3. Evaluasi Laboratorium atau eksperimental yaitu evaluasi namun menggunakan

eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.

4. Evaluasi Ad Hock yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu

segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot).

James Anderson dikutip Winarno (2002: 168) membagi evaluasi implementasi

kebijakan publik menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.

2. Evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan.

3. Evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program

kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan

sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Sementara itu, Bingham dan Felbinger dalam Lester & Steward (2000: 202)

Membagi evaluasi kebijakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
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1. Evaluasi Proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu

kebijakan.

2. Evaluasi Impak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.

3. Evaluasi Kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang

direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.

4. Meta-Evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan

evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe

evaluasi proses dan evaluasi impak yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses

implementasi dan evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan / atau dampak dari

implementasi kebijakan.

5. Evaluasi Dampak Kebijakan Publik

Konsekuensi dari suatu kebijakan apabila telah diimplementasikan membawa

perubahan sosial ekonomi yang berkenaan dengan atau dalam batas-batas antara

kemanfaatan yang diakibatkan oleh efek yang terjadi, dan konsekuensi ini berupa

dampak kebijakan. Dampak mempunyai arti tubrukan, benturan, pengaruh

(Gunarwan Suratmo, 1991: 1). Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan

akibat (baik positif maupun negatif).

Willliam N. Dunn dalam Pasolong (2007: 122) mendefinisikan dampak sebagai

perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.

Definisi dampak menurut Otto Soemarwoto (1994: 43) adalah suatu perubahan
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yang terjadi akibat suatu aktivitas. Dalam bukunya M. Irpan Islamy (1995: 115)

menyebutkan pengertian dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Dalam kaitannya dengan dampak ini Pasolong (2007: 29) membedakan adanya

dampak menjadi: “Dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.

Dampak yang diharapkan  mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan

dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa yang terjadi”.

Di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang

diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir

implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang

diantaranya ada yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, atau dimaui dan

yang tidak dimaui.” (Solichin A.W, 1990: 20).

Dalam penelitian evaluasi, evaluator melakukan perbandingan antara dampak

aktual dengan dampak yang diharapkan, baik itu dampak positif dan mendukung

perubahan dampak yang diharapkan maupun itu dampak negatif yang

bertentangan dengan perubahan yang diharapkan. Dampak yang diharapkan

mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat pemerintah telah

menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Sedangkan

dampak yang tidak diharapkan adalah dampak yang ditimbulkan oleh suatu

kebijakan  tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Dampak

mengukur hasil akhir secara keseluruhan dengan memperhitungkan efek yang

timbul langsung maupun tidak langsung dan memperhatikan penyebaran atau
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peniruan hasil masukan keluaran yang melahirkan adanya perubahan pada

masyarakat secara keseluruhan (Amin Husni, 1987: 12).

Sebagai langkah awal dalam melakukan evaluasi terhadap suatu program harus

ditetapkan suatu standar atau dasar penilaian (Pariata Westra, 1991: 41). Karena

dalam penelitian ini yang menjadi sasaran evaluasi adalah menjelaskan seberapa

jauh kebijakan dan implementasinya telah mendekati tujuan, maka standar utama

yang digunakan adalah tujuan awal program yang menjadi pedoman pelaksanaan

atau petunjuk teknis serta hasil atau output dari pelaksanaan program dalam hal

ini adalah dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut.

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan

tersebut.  Menurut Samodra Wibawa (1994: 29), ada dua jenis kegiatan evaluasi

yaitu :

1. Evaluasi implementasi yang berusaha melihat proses

pelaksanaan/implementasi, yang terkait adalah pelaksana dan bagaimana

pelaksanaannya.

2. Evaluasi dampak kebijakan memberi perhatian lebih besar pada output dan

dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Dalam

kaitannya dengan dampak, evaluasi implementasi mengamati dampak jangka

pendek atau dampak sementara, sedangkan evaluasi dampak mengamati

dampak tetap atau dampak jangka panjang. Dalam penelitian ini jenis

evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi implementasi untuk mengamati

dampak jangka pendek kebijakan.
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C. Kurikulum 2013

1. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu curir, artinya “pelari” dan

curere yang berarti “tempat berpacu”. Kurikulum berarti jarak yang harus

ditempuh oleh pelari dari awal (start) sampai akhir (finish) untuk bisa

mendapatkan penghargaan. Dalam dunia pendidikan, jarak tersebut diartikan

program pendidikan yang berisi mata pelajaran. Dengan demikian, pengertian

sederhana kurikulum dari bahasa aslinya yaitu program pendidikan berisi mata

pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk bisa memperoleh ijazah (Zaenal

Arifin, 2013: 2-3).

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19

tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pengertian kurikulum sebagai

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berisi

perencanaan dan pengaturan yang berisi tujuan, bahan ajar, cara yang ditempuh

untuk mencapai tujuan yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran.

Moschetta (2010: 10) mendefinisikan kurikulum melalui 4 (empat) kategori yaitu

: konten pendidikan atau materi pelajaran (educational content or subject matter),

kegiatan yang direncanakan (planned activities), hasil pembelajaran yang

direncanakan (intended learning outcomes), dan tugas dan konsep (tasks and

concepts). Materi pelajaran terkait  dengan bahan ajar, mata pelajaran. Kegiatan

yang direncanakan berkaitan dengan pengalaman yang akan diperoleh oleh
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peserta didik. Hasil pembelajaran yang direncanakan terkait dengan target

pencapaian.

Tuntutan akan sumber daya manusia yang berkualitas hendaknya diimbangi

dengan perbaikan di bidang pendidikan. Salah satu unsur pendidikan yang penting

yang harus selalu diperbaiki yaitu kurikulum. Kurikulum hendaknya berkembang

sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman. Perubahan kurikulum merupakan upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan.

Oemar Hamalik (2008: 260) menyatakan bahwa hendaknya perubahan kurikulum

melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal,

menghentikan praktek kesalahan dalam penerapan kurikulum lama dan

memberikan alternatif solusi yang lebih baik. Perubahan berarti memperbaiki,

menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar.

Fullan (2007: 87-100) menyebutkan bahwa pembaharuan pendidikan harus

memperhatikan berbagai faktor seperti (1) karakteristik perubahan, (2) karakter

lokal, dan (3) faktor luar. Karakteristik perubahan mencakup kebutuhan guru dan

siswa dalam kegiatan pembelajaran, kejelasan dari proses inovasi pendidikan,

kompleksitas yang berkaitan dengan tingkat tanggung jawab individu yang terlibat

dalam proses implementasi, kualitas dari bahan-bahan atau sumber-sumber yang

digunakan dalam penerapan inovasi. Karakteristik lokal/daerah yaitu penentu

kebijakan, komunitas atau kelompok masyarakat, sekolah yang menjadi pusat

penerapan perubahan. Karakteristik lokal sangat berpengaruh dalam proses

penerapan kebijakan pembaharuan pendidikan sehingga sangat perlu diperhatikan.
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Penting untuk berkoordinasi dengan pemerintah sebagai faktor luar agar inovasi

pendidikan berjalan sukses.

Perubahan kurikulum akan sukses jika guru juga mau berubah. Adakalanya guru

sulit berubah sesuai dengan kurikulum baru karena merasa cara lama lebih

nyaman dan mudah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution (2014: 255)

yang mengatakan bahwa guru-guru lebih senang mengikuti jejak-jejak yang lama.

Guru menjadi sulit berubah karena mengadakan pembaharuan memerlukan tenaga

dan pikiran yang lebih banyak.

Pada pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan

jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia;

(c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman

potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f)

tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h)

agama; (i) dinamika perkembangan global dan (j) persatuan nasional dan nilai-

nilai kebangsaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum secara

sempit dapat dipahami sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan

peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran.
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2. Konsep Tentang Kurikulum 2013

Berdasarkan Permendikbud Nomor 81a tentang Implementasi Kurikulum 2013

disebutkan bahwa kurikulum yang diterapkan dalam dunia pendidikan di

Indonesia mulai Tahun Ajaran 2013/2014 adalah Kurikulum 2013. Kurikulum

2013 (K-13) merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis

Kompetensi yang telah dirintis pada Tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang kreatif,

produktif, kreatif, inovatif, afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia (Kemendikbud, 2013:

80).

Menurut Lampiran V Permendikbud Nomor 81a tentang Implementasi Kurikulum

2013 bahwa pengembangan kurikulum merupakan kegiatan sistematis dan

terencana yang terdiri atas kegiatan pengembangan ide kurikulum, dokumen

kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Keempat dimensi

pengembangan kurikulum ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan

keseluruhan proses pengembangan.

Pemberlakuan Kurikulum 2013 merupakan sebuah pembaharuan dalam sistem

pendidikan. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter

secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini dipandang sesuai dengan program pendidikan

yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Perbedaan tersebut
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nampak pada beberapa karakteristik Kurikulum 2013 yakni pendekatan saintifik

dan penilaian otentik dalam pembelajaran.

Kurikulum 2013 serentak diterapkan di semua jenjang pendidikan formal pada

tahun ajaran 2014/2015 setelah dilakukan uji coba kurikulum di beberapa sekolah

terpilih pada Juli 2013. Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok

yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

Menurut Kemendikbud (2013: 74) bahwa Kurikulum 2013 yang dikembangkan

adalah sebagai langkah penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang diharapkan

mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Langkah yang dilalui yaitu

penataan pola pikir dan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi,

penguatan proses, dan penyesuaian beban guru dan siswa. Penyusunan kurikulum

dimulai dengan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan kesiapan

peserta didik, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Selanjutnya menentukan

kurikulum yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.

Silabus disusun dari pusat, tidak oleh satuan pendidikan dan guru. Guru lebih

diberikan kesempatan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Sehingga

guru tidak dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus.

Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka

Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dirancang

dengan karakteristik sebagai berikut :

1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual

dan psikomotorik. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2013
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khususnya pembelajaran di kelas tidak hanya mengembangkan aspek

intelektual atau pengetahuan semata. Akan tetapi ada aspek psikomotorik atau

keterampilan diimbangi dengan sikap spiritual dan sosial sebagai optimalisasi

fungsi peserta didik sebagai manusia seutuhnya.

2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman

belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di

sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.

Poin pentingnya adalah pembelajaran tidak hanya tindakan dan kegiatan di

kelas semata, namun ilmu yang dipelajari di sekolah baik yang berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat secara nyata diterapkan di

kehidupan nyata bersama masyarakat. Begitu juga sebaliknya bahwa apa yang

terjadi di masyarakat dapat dijadikan sumber belajar.

3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini penting untuk

mengembangkan ketiga aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan

secara simultan. Ketiga aspek dapat dikembangkan dalam situasi dan kondisi

yang ada baik di sekolah dan masyarakat.

4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Guru tidak dibatasi oleh waktu dalam

mengembangkan ketiga aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara

bersama-sama dan tidak terpisah-pisah. Pengaturan waktu yang baik sesuai

dengan kebutuhan untuk pengembangan masing-masing aspek diserahkan

sepenuhnya oleh guru sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan oleh

pemerintah dalam standar proses.
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5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih

lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Hal baru dari Kurikulum 2013

terkait dengan kompetensi dalam pembelajaran. Kompetensi inti (KI)

merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk

suatu jenjang sekolah, kelas, dan matapelajaran. Sedangkan kompetensi dasar

(KD) merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.

6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements)

kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi

inti. Kompetensi inti menjadi pusat pencapaian pembelajaran. Pencapaian

pada masing-masing KD akan mendukung pencapaian KI.

7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran

dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). Masing-masing

KD secara bersama-sama saling memperkuat antar mata pelajaran yang satu

dengan yang lainnya. Ada nuansa dukungan antara masing-masing kompetensi

dasar terhadap mata pelajaran.

Dalam lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah (desain pembelajaran) dijelaskan bahwa

perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan
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penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan

skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan

pembelajaran yang digunakan.

1) Silabus

Dalam Kurikulum 2013, silabus telah disusun oleh pusat. Guru bertugas untuk

mempelajari dan menganalisis silabus. Analisis dapat dilakukan terhadap

kesesuaian antara KI, KD, dan Indikator pada masing-masing tema. Analisis

dilakukan pula terhadap kesesuaian materi dengan tema, dan juga ketepatan

pemilihan kegiatan pembelajaran, media, sumber belajar, penilaian sesuai

dengan materi dan tema yang diajarkan. Silabus merupakan acuan penyusunan

kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran yang

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi.

Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan RPP. Silabus paling

sedikit memuat : 1) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan

kelas; 2) kompetensi inti; 3) kompetensi dasar; 4) tema; 5) materi pokok; 6)

pembelajaran; 7) penilaian; 8) alokasi waktu; dan 9) sumber belajar.

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan

pembelajaran yang disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan

dalam satu kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk

mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar

(KD). Guru pada setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk
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berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik. Komponen RPP terdiri atas: 1) identitas

sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 2) identitas mata pelajaran atau

tema/subtema; 3) kelas/semester; 4) materi pokok; 5) alokasi waktu; 6) tujuan

pembelajaran; 7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 8)

materi pembelajaran; 9) metode pembelajaran; 10) media pembelajaran; 11)

sumber belajar; 12) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan

pendahuluan, inti, dan penutup; dan 13) penilaian hasil pembelajaran.

Prinsip-prinsip dalam menyusun RPP menurut Permendiknas Nomor 65 Tahun

2013 tentang standar proses sebagai berikut :

a) Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial,

emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang

budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. Peserta didik di

dalam kelas memiliki berbagai jenis latar belakang yang tidak selalu sama

baik dari kemampuan awal (siap/belum siap), tingkat intelektual (rendah,

sedang, tinggi), bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial,

emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang

budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. Oleh karenanya,

penyusunan RPP hendaknya memfasilitasi perbedaan individual yang ada

pada siswa.

b) Partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran hendaknya didesain untuk

keterlibatan aktif peserta didik. Pembelajaran yang mengaktifkan siswa
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dengan menggunakan pendekatan student centered. Siswa aktif dalam

menemukan konsep yang difasilitasi oleh guru.

c) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi,

minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. Kegiatan

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik harus menimbulkan siswa

lebih bersemangat dalam belajar. Semangat yang ada meningkatkan

motivasi dan minat. Jika siswa sudah termotivasi, maka muncul minat

dalam belajar. Selanjutnya akan menumbuhkan kreativitas, inisiatif,

inspirasi, inovasi, dan kemandirian.

d) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Budaya membaca dan menulis

harus dikembangkan dalam pembelajaran. Jika budaya membaca dan

menulis dikembangkan sejak dini, maka kemampuan anak dalam hal

membaca menulis tentu akan meningkat.

e) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Umpan

balik positif ini dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam

pembelajaran. Penguatan pembelajaran untuk menambah kebermaknaan

dalam belajar. Pengayaan dan remidial digunakan sebagai tindak lanjut

evaluasi pembelajaran. Pengayaan untuk menambah kekayaan siswa

sedangkan remidial untuk perbaikan kompetensi yang belum tercapai.

f) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi,
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penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.

Rencana pembelajaran disusun dengan mengaitkan KD, materi

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi,

penilaian dan sumber belajar dalam satu/lebih pengalaman belajar.

Pengalaman belajar ini yang akan menjadi kegiatan inti dalam penerapan

RPP.

g) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Rencana

pembelajaran berbasis pembelajaran tematik terpadu menggabungkan

beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pembelajaran dengan bentuk

yang terpadu memungkinkan belajar dalam berbagai muatan ilmu.

h) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi,

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Rencana

pembelajaran sebisa mungkin menerapkan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK). Penggunaan TIK dalam pembelajaran terbukti dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat meningkatkan

motivasi, minat dan prestasi belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 merupakan

langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah di

rintis pada Tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap,

pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 bertujuan untuk

mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai

pribadi dan warga negara yang kreatif, produktif, inovatif, afektif serta mampu
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berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban

dunia.

D. Pengertian Implementasi Kurikulum

Kurikulum yang telah dirancang dengan sempurna tidaklah berarti jika tidak

diterapkan. Penerapan kurikulum dikenal dengan istilah implementasi kurikulum.

Kurikulum diterapkan secara nyata dalam dunia pendidikan yang ada di sekolah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau

penerapan. Kurikulum akan diimplementasikan di sekolah dalam rangkaian proses

pembelajaran.

Menurut Fullan (2007: 84), implementasi kurikulum didefinisikan sebagai

“Putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the

individual or organization using it” (Implementasi kurikulum adalah kegiatan

mempraktikan/ menerapkan suatu ide, program atau seperangkat kegiatan yang

baru untuk individu atau organisasi yang menggunakan kurikulum).

Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yakni pengembangan

program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pengembangan

program berkaitan dengan kegiatan menyusun rancangan kurikulum. Kegiatan

menerapkan rancangan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi

pembelajaran berupa kegiatan untuk menilai proses pembelajaran (Kunandar,

2011: 235).

Dalam upaya mensukseskan implementasi kurikulum 2013, Asiyah (2014: 421)

menambahkan penting untuk peningkatan keteladanan akhlak mulia dan
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kompetensi pendidik. Kurikulum 2013 memiliki tujuan dalam hal pembentukan

karakter akhlak mulia peserta didik. Pendidik sebagai ujung tombak bagi

pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik dapat menanamkan akhlak

mulia melalui pembiasaan dan penerapan akhlak mulia.

Abdul Majid (2014: 7) memaknai implementasi kurikulum sebagai

operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi

aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Implementasi kurikulum sebagai

upaya guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam silabus dan rencana

pembelajaran. Jadi implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai penerapan

dari ide, program, dan rancangan kurikulum yang masih bersifat tertulis sebagai

bahan pedoman bagi guru ke dalam aktivitas/tingkah laku nyata pada proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum.

Adapun Implementasi Kurikulum 2013 menjadi hal yang baru bagi dunia

pendidikan Indonesia setelah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP)/Kurikulum 2006. Mulai Tahun Ajaran 2013/2014 diberlakukan

Kurikulum 2013 secara terbatas di sekolah-sekolah pilotting yang ditunjuk oleh

pemerintah. Sebagai sebuah kurikulum baru, pelaksanaan kurikulum 2013 ini

tentunya membawa konsekuensi yang berbeda bagi pelaksana kurikulum di

sekolah.

Marsh (2009: 93), mengatakan bahwa pelaksanaan setiap kurikulum baru akan

membutuhkan waktu yang cukup lama bagi guru karena guru harus menyesuaikan

kompetensinya dan juga kepercayaan dirinya dalam penggunaannya. Hal tersebut
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hanya berlaku jika kurikulum baru tersebut benar-benar diterima oleh guru di

sekolah.

Selanjutnya Kemendikbud (2013: 92) menjelaskan bahwa dalam implementasi

Kurikulum 2013 harus berbasis pada prinsip manajemen kurikulum sebagai

berikut :

1) Implementasi kurikulum sebagai perwujudan kerjasama antar tingkatan

pemerintah dari pusat hingga daerah.

2) Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan

kepala sekolah serta melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

3) Pemerintah propinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum.

4) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional

kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/

kota terkait.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi

kurikulum adalah kegiatan mempraktikan atau menerapkan suatu ide, program

atau seperangkat kegiatan yang baru untuk individu atau organisasi yang

menggunakan kurikulum, di mana implementasi kurikulum tersebut mencakup

tiga kegiatan pokok yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran,

dan evaluasi pembelajaran.
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E. Evaluasi Implementasi Kurikulum

Evaluasi implementasi kurikulum berdasarkan Stake’s Countenance Models yaitu

penggunaan model evaluasi jenis ini didasarkan pada pembuatan penilaian tentang

program yang dievaluasi serta kemudahan untuk mengkategorisasikan data

berdasarkan 3 tahapan yaitu antecedent, transaction, dan outcomes. Evaluasi

dilakukan dengan cara membandingkan data di lapangan dengan standar sehingga

diperoleh gambaran yang menunjukkan keadaan sebenarnya dibandingkan

standar. Model evaluasi ini juga memungkinkan peneliti untuk bisa memberikan

pertimbangan tanpa harus melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan

keputusan bisa dilakukan oleh pihak lain. Pertimbangan/rekomendasi digunakan

sebagai bahan rujukan terhadap perbaikan implementasi kurikulum.

Worthen & Sanders (1973: 112) menjelaskan evaluasi yang menggunakan model

evaluasi Stake’s Countenance models terdiri dari 2 matrik utama yaitu matriks

deskripsi (description) dan matriks pertimbangan (Judgment). Masing-masing

matriks memiliki 3 tahapan untuk membedakan data yang dikumpulkan. Ketiga

tahap tersebut adalah antecedent (pendahuluan), transaction (proses), dan

outcomes (hasil).

Antecedent yaitu kondisi yang ada sebelum pembelajaran yang mungkin

berhubungan dengan hasil pembelajaran. Transactions adalah pertemuan antara

siswa dengan guru, siswa dengan siswa, orang tua dengan konselor dalam proses

pendidikan. Outcomes sebagai informasi yang mencakup pengukuran terhadap

dampak pembelajaran yang dilakukan guru, administrator, konselor, dan lain-lain.

Pemakaian peralatan, efek dari lingkungan belajar, biaya yang dikeluarkan selama
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pembelajaran, konsekuensi dari pembelajaran juga merupakan bagian outcomes.

Outcomes tidak hanya menyangkut data yang terlihat jelas dan ada sesaat setelah

pembelajaran selesai, namun juga aplikasi, transfer, dan belajar kembali terhadap

hasil belajar yang mungkin tidak bisa diukur sampai kurun waktu yang lama.

Stake (Ornstein & Hunkins, 2009: 285) menggambarkan 3 kategori data: (1)

Antecedent yaitu kondisi apapun yang ada sebelum proses belajar mengajar yang

dapat mempengaruhi hasil. (2) Transaction interaksi yang terjadi antara siswa dan

guru, siswa dan siswa, dan siswa dan sumber belajar. (3) Outcomes adalah hasil

dari program.

Hal yang termasuk antecedent diantaranya (a) status atau karakteristik siswa

sebelum pelajaran misal: bakat, skor prestasi sebelumnya, profil psikologis, nilai,

disiplin, dan kehadiran; dan juga (b) karakteristik guru seperti pengalaman

mengajar, jenis/tingkat pendidikan, dan peringkat perilaku guru. Transaction

termasuk juga interaksi siswa dengan materi kurikulum dan lingkungan kelas.

Transaction ini dipengaruhi oleh alokasi waktu, pengaturan ruang, dan aliran

komunikasi. Transaction merupakan proses pengajaran. Yang termasuk outcomes

antara lain prestasi siswa, sikap dan keterampilan motorik; dampak persepsi guru

terhadap kompetensi mereka; dan pengaruh tindakan administrator. Evaluator juga

perlu mempertimbangkan hasil jangka panjang ketika sebuah program

disimpulkan.

Stake (Madaus & Stufflebeam, 1986: 215-222) menambahkan bahwa untuk

evaluasi kurikulum, perhatian terhadap perbedaan individual antara siswa harus
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memberi jalan kepada perhatian pada kontinjensi antara kondisi latar belakang,

kegiatan kelas, dan hasil skolastik. Matriks deskripsi terdiri dari intents dan

observations. Intents diartikan semua yang direncanakan termasuk kondisi awal,

kegiatan belajar, dan hasil yang diinginkan.

Dalam konteks kurikulum 2013, kurikulum telah dikembangkan oleh pemerintah

pusat. Kategori intents yaitu tujuan implementasi kurikulum 2013 secara umum.

Dalam penelitian ini, kategori intents terdiri dari tahap antecedent: siswa

(keaktifan dan kesiapan belajar), guru (kualifikasi dan kompetensi), sarana

prasarana (kelengkapan), pemahaman kurikulum (pengkajian silabus, pengkajian

bahan ajar, penyusunan RPP, dan kelengkapan dokumen); tahap transaction:

pelaksanaan pembelajaran tematik integratif berbasis saintifik dan pelaksanaan

penilaian autentik; dan tahap outcomes: hasil penilaian autentik. Observasi

dilakukan terhadap implementasi dari kategori intents. Kategori observasi

dilakukan untuk mengamati implementasi dari masing-masing tahap.

F. Pengertian Mutu Pendidikan

Proses pembelajaran sekarang banyak mengalami perkembangan dan kemajuan.

Adanya perkembangan dan kemajuan ini tidak lepas dari adanya tuntutan yang

begitu mendesak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang

ada saat ini dinilai masih belum sepenuhnya menggembirakan sebagaimana yang

diharapkan bersama. Untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang konsep

kualitas atau mutu, penjelasan awal tentang pengertian kualitas atau mutu akan

disajikan pada bagian ini.
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Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks

mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan

sekolah efektif. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan,

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan

pada tingkat satuan pendidikan.

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang

atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang

ditentukan atau yang tersirat (Rini, 2011: 81). Mutu mengandung makna derajat

(tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/ upaya) baik berupa barang

maupun jasa, baik yang tangible (dapat dipegang) maupun yang intangible (tidak

dapat dipegang) (Suryosubroto, 2010: 210).

Menurut Sowiyah (2010: 24), mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu

pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi

yang dicapai atau hasil pendidikan (student achivement) dapat berupa hasil tes

kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di

cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan prestasi sekolah dapat

berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana disiplin,

keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Secara umum banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya

faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi

informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses

pembelajaran di kelas, di labratorium, dan lingkup belajar lainnya melalui fasilitas
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internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan

modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang cukup,

manajemen pendidikan yang dilakukan secara professional, tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan yang profesional. Standar nasional pendidikan yang tepat

untuk seluruh kalangan penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan sebagai acuan

norma dalam pendidikan.

Menurut Syarifudin (2012: 14), terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi

mutu pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal

berupa: kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, pembiayaan

pendidikan, manajemen sekolah, dan kepemimpinan. Kemudian faktor ekternal

meliputi partisipasi politik yang rendah, ekonomi yang tidak berpihak pada

pendidikan, sosial budaya, serta rendahnya pemanfaatan sains dan teknologi.

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, Jerome S. Arcaro (2005: 7)

menjelaskan bahwa setiap program mutu harus memperhatikan empat komponen

penting, yaitu :

1. Adanya komitmen untuk berubah, baik dari anggota dewan sekolah maupun

para administrator. Meskipun perubahan itu sering kali menjadi momok yang

menakutkan, namun dengan adanya komitmen untuk berubah akan dapat

membantu dalam mengurangi ketakutan pada orang-orang di

lingkungan/wilayah lembaga pendidikan. Meski pula proses awal perubahan

atau penerapan mutu tersebut banyak mengalami kendala, namun proses

pembelajaran yang diperoleh dari kegagalan demi kegagalan itu akan menuju
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kesuksesan yang diharapkan. Tentunya kesuksesan ini dapat menjadikan daya

saing dan daya tawar lembaga/sekolah yang semakin kompetitif.

2. Adanya pemahaman yang baik tentang di mana keberadaan sekolah atau

wilayah kita sekarang. Artinya usaha perubahan yang sudah dicanangkan

langgeng dan berhasil, harus diketahui dahulu bagaimana sistem yang berjalan

saat ini.

3. Adanya visi masa depan yang jelas dan dipegang oleh semua orang di

lembaga/sekolah tersebut. Dengan visi itulah lembaga pendidikan akan

dituntun dan diarahkan agar tetap fokus dan berkomitmen dalam program

mutu tersebut.

4. Adanya rencana implementasi mutu di lembaga/sekolah. Rencana tersebut

harus menjadi pedoman dalam proses implementasi yang secara kontinyu

senantiasa diperbaharui sebagai ciri perubahan, karena program mutu tidaklah

pernah stagnan.

Selanjutnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (pasal 2 ayat 1) dinyatakan bahwa pendidikan di

Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun

dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia, ada 8 (delapan) standar yang menjadi kriteria

minimal tersebut yaitu :

1. Standar Isi.

Sesuai pasal 5 ayat 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

standar nasional pendidikan bahwa standar isi mencakup lingkup materi dan
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tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis

pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud memuat kerangka

dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan

pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

2. Standar Proses.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian

hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya

proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

3. Standar Kompetensi Lulusan.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi

lulusan sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi untuk seluruh mata

pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata

kuliah. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan

keterampilan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sesuai Pasal 28 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

standar nasional pendidikan bahwa seorang pendidik harus memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
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jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional. Adapun kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud

adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik

yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kompetensi sebagai

agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

5. Standar Sarana dan Prasarana.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian setiap satuan

pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,

ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,

tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6. Standar Pengelolaan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian

pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan
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otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan

perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong

kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan,

dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing

perguruan tinggi.

7. Standar Pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya

personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi

biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia,

dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud meliputi biaya

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Adapun biaya operasi

satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala

tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis

pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi,

konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas

penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan

pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan

pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh

pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
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Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas bertujuan menjamin mutu

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membentuk watak serta keberadaan bangsa yang bermartabat.

Menurut Usman (2009: 513-514) mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena

beberapa hal sebagai berikut :

1) Meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat

dan pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah;

2) Menjamin mutu lulusannya

3) Bekerja lebih professional

4) Meningkatkan persaingan yang sehat

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu dalam konteks

pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun

waktu tertentu. Di mana terdapat delapan standar yang menjadi kriteria minimal

yang menjadi indikator mutu pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian

pendidikan.

G. Kerangka Pikir

Kurikulum 2013 mulai diberlakukan pada tahun 2013 secara terbatas pada

beberapa sekolah pilotting. Pada awal diberlakukannya sebagai sebuah kurikulum

baru tentunya masih banyak kendala/hambatan/keterbatasan dalam

pelaksanaannya sehingga perlu ditelusuri secara lebih mendalam mengenai tahap

persiapan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran dan hambatan dalam
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pelaksanaannya. Kemudian hasil yang diperoleh melalui evaluasi dapat dijadikan

rujukan untuk mencari solusi agar pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013

semakin berjalan maksimal.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013 Kelas I dan VI di MIN

10 Bandar Lampung menggunakan teori evaluasi implementasi kebijakan menurut

James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2009: 54) mengelompokkan evaluasi

implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Evaluasi Proses yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi.

2. Evaluasi Impak yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan / atau dampak dari

implementasi kebijakan.

Pada proses implementasi kebijakan maka dapat diketahui kendala-kendala apa

saja yang muncul pada proses tersebut dan pada proses itu pula dibandingkan

kondisi pelaksanaan di lapangan dengan standar yang seharusnya dari pemerintah

serta untuk mengetahui dampak apa saja yang muncul dari implementasi

kebijakan kurikulum 2013 baik untuk para pendidik maupun peserta didik.

Standar Nasional Pendidikan yang digunakan mengacu pada 8 (delapan) standar

yaitu meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana,

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar

penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Hasil dari evaluasi akan digunakan

untuk rujukan dalam pelaksanaan ke depan dan digunakan untuk perbaikan

pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013.
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Berdasarkan model evaluasi Countenance dari Stake (Stake‟s Countenance

Models) bahwa pada pembuatan penilaian tentang program yang dievaluasi serta

kemudahan untuk mengkategorisasikan data berdasarkan 3 tahapan antecedent,

transaction, dan outcomes. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan data

di lapangan dengan standar sehingga diperoleh gambaran yang menunjukkan

keadaan sebenarnya dibandingkan standar. Model evaluasi ini juga

memungkinkan peneliti untuk bisa memberikan pertimbangan tanpa harus

melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa dilakukan oleh

pihak lain. Pertimbangan/rekomendasi digunakan sebagai bahan rujukan terhadap

perbaikan implementasi Kurikulum 2013

Evaluasi pada tahap persiapan (antecedent), terkait dengan kondisi siswa, kondisi

guru, kondisi sarana dan prasarana, pemahaman terhadap kurikulum dan

perencanaan mengajar. Kemudian evaluasi pada tahap pelaksanaan (transaction)

yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tematik integratif dengan

pendekatan saintifik dan pelaksanaan penilaian autentik dan kemudian evaluasi

pada tahap hasil (outcomes) terkait dengan hasil penilaian autentik. Selanjutnya

model kerangka pikir dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut ini.
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Gambar 1. Model Kerangka Pikir

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan dan Permendikbud Nomor 81a tentang Implementasi
Kurikulum 2013.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat

deskriptif analitik. Menurut Sugiyono (2012: 15) bahwa penelitian kualitatif

deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif

yang alami di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Sugiyono menjelaskan (2012: 3) bahwa studi deskriptif analisis merupakan suatu

metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga suatu data

akan mengandung makna yang secara signifikan akan mempengaruhi substansi

penelitian. Artinya bahwa metode ini menyajikan secara langsung hakikat

hubungan antara peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian.

Berdasarkan karakteristik di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam

penelitian ini peneliti langsung berlaku sebagai alat peneliti utama (key

instrument) yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif

melalui wawancara, melakukan observasi, dan mengumpulkan berbagai materi

yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai evalusi implementasi kebijakan

kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 10 Bandar

Lampung.
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B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diarahkan sesuai dengan masalah penelitian yaitu

mengenai evaluasi implementasi kebijakan kurikulum 2013 dalam meningkatkan

mutu pendidikan di MIN 10 Bandar Lampung.

Evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan tahap persiapan (antecedent), tahap

pelaksanaan (transaction) dan tahap hasil (outcomes) sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

1. Tahap Persiapan (Antecedent) yaitu berkaitan dengan :

a. Kondisi Siswa

Kondisi siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesiapan belajar

dan aktivitas belajar yang dilakukan siswa sesuai dengan Kurikulum 2013.

b. Kondisi Guru

Kondisi guru terkait dengan kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

dari guru pelaksana Kurikulum 2013.

c. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yaitu berkaitan dengan kondisi ruang kelas,

ruang perpustakaan, alat peraga/media dan peralatan pendidikan, buku dan

sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
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d. Pemahaman Kurikulum

Pemahaman kurikulum yaitu dalam upaya mengetahui sejauh mana

pemahaman guru terhadap kurikulum 2013.

e. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat

penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

2. Tahap Pelaksanaan (Transaction) berkaitan dengan :

a. Pelaksanaan Pembelajaran

Yaitu pelaksanaan pembelajaran berdasarkan perencanaan pembelajaran

yang telah disusun sebelumnya.

b. Pelaksanaan Penilaian

Yaitu berkaitan dengan pelaksanaan penilaian pembelajaran yang

dilakukan oleh guru yang berisi tentang jenis, bentuk, dan teknik penilaian

serta pelaporan hasil belajar siswa yang telah dilakukan oleh guru.

3. Tahap Hasil (Outcomes), berkaitan dengan hasil penilaian autentik. Hal ini

berkaitan dengan hasil pembelajaran yang telah di capai murid dengan

mendapatkan laporan nilai pembelajaran berupa raport yang telah memenuhi

standar penilaian serta hasil kelulusan ujian nasional.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar

Lampung yang berlokasi Jl. Putri Balau Gg. Abu Bakar, Kelurahan Tanjung Baru,

Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dengan alamat Email
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minkotabarukotabandarlampung@kemenag.go.id. Adapun Nomor SK Akreditasi

Sekolah yaitu 077a/BAP-SM/12-LPG/RKO/2014.

Selanjutnya alasan pemilihan lokasi penelitian di MIN 10 Bandar Lampung

dikarenakan sejauh ini implementasi kebijakan kurikulum 2013 belum berjalan

secara maksimal. Dalam implementasinya perlu untuk dilakukan evaluasi

sehingga di masa yang akan datang dapat terlaksana secara maksimal.

D. Informan

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil

kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi dipindahkan ke tempat

lain pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian tidak

disebut responden melainkan narasumber, partisipan atau informan (Sugiyono,

2012: 216).

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Sekolah MIN 10 Bandar Lampung (Informan 1)

2. Guru Kelas VI MIN 10 Bandar Lampung (Informan 2)

3. Siswa Kelas VI MIN 10 Bandar Lampung (Informan 3)

4. Guru Kelas I MIN 10 Bandar Lampung (Informan 4 & 5)

5. Kabid Pendidikan Kementrian Agama Provinsi Lampung (Informan 6)

6. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung (Informan

7)
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E. Jenis Data

Sutopo (2006: 56) mengemukakan bahwa jenis data dikelompokkan berdasarkan

jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling

samar-samar, dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat

sekunder. Sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Adapun

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data

ditulis atau direkam (Sutopo (2006: 57). Wawancara dilakukan kepada

informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara

mengenai implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu

pendidikan di MIN 10 Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada

(Sutopo, 2006: 58). Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna

mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk

melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data pada

penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (library research) dan studi

lapangan (field research) guna mengumpulkan data yang bersifat primer dan

sekunder.
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1. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis

melalui sumber-sumber literatur, jurnal, karya ilmiah, koran, majalah,

peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang dapat dijadikan

acuan dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data secara langsung pada objek

penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah

melalui :

a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui

tanya jawab antara penulis dengan narasumber, informan atau pihak-pihak

yang terkait dengan masalah penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan langsung terhadap terhadap objek

penelitian dengan memperhatikan aktivitas yang terjadi guna mengetahui

gejala/peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang dilakukan yaitu pada

tahap antecedent (persiapan) yaitu observasi perencanaan pembelajaran

(RPP) yang dibuat oleh guru. Kemudian pada tahap transaction (proses)

yaitu proses pembelajaran terkait aktivitas guru dan siswa selama

pembelajaran untuk mengetahui keterlaksanaan RPP dan pelaksanaan

penilaian autentik serta tahap outcomes (hasil) yaitu observasi terkait hasil

penilaian autentik.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang perlu dari

sumber-sumber tertulis, berupa laporan dalam membantu penyempurnaan

data-data yang diperoleh sebelumnya.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui penelitian, kemudian penulis melakukan

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan

(Suyanto dan Sutinah, 2011: 27). Setelah data yang yang diperoleh dari lapangan

telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan teknik

sebagai berikut :

1. Editing, yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah

diperoleh dari lapangan baik diperoleh dari kuesioner, wawancara maupun

dokumentasi.

2. Tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah di proses dan

di susun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian

yang telah dibuat agar tersusun secara berurutan.

3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran hasil penelitian

untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang

diperoleh dengan data lain.

H. Teknik Analisis Data

Pada pelaksanaannya tahapan ini tidak dilakukan secara beruntutan, namun secara

luwes dan fleksibel, disebut juga sebagai model interaktif dikarenakan proses-
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proses tersebut saling berhubungan dan bereaksi selama dan sesudah proses

pengumpulan data.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data penelitian.

Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah

peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang telah

dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan angket kemudian dirangkum,

dipilih, dikelompokkan sehingga terorganisir dengan baik.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data secara jelas dan singkat

untuk memudahkan dalam memahami masalah yang diteliti baik secara

keseluruhan maupun bagian demi bagian.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan unsur penting dalam teknik analisa data

pada penelitian kualitatif. Dari berbagai data yang telah disajikan maka

peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data-data awal yang ditemukan di

mana data-data yang dimaksud masih bersifat sementara. Penarikan

kesimpulan ini berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel

karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang

kuat, valid dan konsisten dalam mendukung data-data awal yang dimaksud.

Kesimpulan-kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian

berlangsung. Verifikasi ini berupa pemikiran kembali yang melintas dalam

pikiran peneliti selama masa penulisan (penyusunan dan pengolahan data),

tinjauan ulang pada catatan-catatan selama penelitian (di lapangan), tinjauan
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kembali dengan seksama berupa tukar pikiran dengan para ahli (pembimbing)

untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif serta membandingkan

dengan temuan-temuan data lain yang berkaitan dengan implementasi

kebijakan kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 10

Bandar Lampung.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini mengacu kepada kriteria-kriteria

sebagai berikut: kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Setiap

kriteria ini menghendaki teknik pemeriksaan keabsahan data yang berbeda satu

dengan lainnya.

1. Kredibilitas

Teknik pemeriksaan kredibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi:

a. Triangulasi

Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada

tiga macam triangulasi, yaitu:

1) Triangulasi Metode Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti melalui perbandingan atas substansi

informasi yang diberikan antara satu informan dengan informan lain

dalam satu fokus atau subfokus penelitian. Kemudian hasil reduksi ini

disajikan dalam bentuk tabulasi triangulasi metode wawancara untuk

selanjutnya diintepretasikan oleh peneliti.
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2) Triangulasi Sumber

Teknik ini dilakukan peneliti melalui: pertama, penyimpulan dan

mengintepretasikan perbandingan substansi jawaban dari berbagai

informan dalam tiap fokus penelitian. Penyimpulan tersebut kemudian

diinterpretasikan oleh peneliti. Kedua, mereduksi berbagai dokumen

dan mengintepretasikan substansi dokumen tersebut berdasarkan

masing-masing fokus penelitian. Ketiga, mereduksi hasil observasi dan

mengintepretasikannya berdasarkan fokus penelitian. Keempat,

membandingakan substansi data dari ketiga sumber tersebut

(wawancara, dokumentasi dan observasi) dan melakukan penyimpulan

serta interpretasi data yang kemudian disajikan ke dalam tabel

triangulasi teori.

3) Triangulasi Teori

Teknik ini dilakukan peneliti melalui perbandingan substansi temuan

intepretasi data yang dilakukan bertahap dari mulai metode wawancara

dan sumber data dengan teori-teori yang mendukung dan memiliki

kesesuaian dengan fokus penelitian. Dari hal tersebut barulah

dilakukan penarikan kesimpulan mengenai temuan-temuan hasil

penelitian ini.

b. Kecukupan Referensial

Teknik ini dilakukan yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis

dan penafsiran data.
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2. Keteralihan

Hal ini dilakukan dengan teknik “uraian rinci” (thick description), yaitu

dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Upaya untuk

memenuhi hal ini dilakukan melalui tabulasi data (terlampir) serta disajikan

oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Kebergantungan (Dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti

tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data.

Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Kalau proses penelitiannya

tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable.

4. Kepastian (Confirmability)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji

konfirmabiliti berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang

dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya

ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga

dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil tidak lagi

subjektif tetapi sudah objektif.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi implementasi

kebijakan kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 10

Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum semua aspek

dalam masing-masing tahapan terpenuhi sesuai standar seperti kompetensi guru

belum optimal, mengingat bahwa guru memegang peranan penting dalam

peningkatan kualitas pendidikan, maka dalam mensukseskan implementasi

kebijakan kurikulum 2013 hendaknya guru meningkatkan kualifikasi dan

kompetensinya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan

kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik juga tidak bisa terlepas dari peran

serta pihak lain dalam hal ini kepala sekolah beserta pemangku kebijakan yang

lain. Semua pihak hendaknya bersinergi dan bekerja bersama untuk peningkatan

kualitas dan profesionalisme guru.

Siswa juga merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan kurikulum.

Siswa merupakan subjek yang terlibat langsung dalam penerapan sebuah

kurikulum. Keterlibatan siswa terutama dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi

siswa yang terkait langsung dengan pembelajaran harus diperhatikan. Apalagi

untuk tingkatan anak usia SD/MIN yang masih banyak membutuhkan bantuan dan
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bimbingan guru dalam proses pembelajaran. Guru sebisa mungkin harus bisa

memotivasi siswa untuk belajar dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran,

serta memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang telah disediakan di

sekolah untuk pengembangan diri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran

terkait evaluasi implementasi kebijakan kurikulum 2013 sebagai berikut:

1. Peningkatan kondisi siswa bisa dilakukan dengan cara guru aktif dan kreatif

dalam memotivasi siswa akan pentingnya belajar. Guru bisa menerapkan

reward and punishment guna meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal

tersebut bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana misal mengumumkan hal

yang baik yang sudah dilakukan siswa di depan kelas. Sedangkan untuk

meningkatkan kondisi guru yaitu peningkatan kualifikasi akademik

bekerjasama dengan pihak terkait, peningkatan kompetensi guru dengan

pelatihan-pelatihan dan program pengembangan diri.

2. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang kebijakan kurikulum 2013 dengan

melihat dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam implementasi kebijakan

kurikulum 2013 yaitu memberatkan siswa karena jumlah jam yang terlalu

banyak, semula berjumlah 26 jam/minggu menjadi 32 jam/minggu yang

tentunya siswa mempunyai batas maksimal waktu konsentrasi dalam belajar

agar tujuan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Z. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Arifin, Zaenal. 2013. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Asiyah. 2014. Peningkatan keteladanan akhlak mulia dan kompetensi pendidik
dalam menyongsong implementasi kurikulum 2013. Prosiding seminar
nasional dan temu alumni “peran pendidikan dalam pembangunan
karakter bangsa”. Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.
Yogyakarta: Gava Media.

Fernandes, H.J.X. 1984. Evaluation Educational of Program. Jakarta: National
Education Planning Evaluation and Curriculum Development.

Fullan, M.G. 2007. School Development: The New Meaning Of Educational
Change. New York: Teachers College Press.

Hamalik, Oemar. 2008. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Islamy, M.Irpan. 1995. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta:
Sinar Grafika.

Kemendikbud. 2013. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SD
Kelas IV. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemendikbud.

Kunandar. 2011. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pndidik (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru (Edisi Revisi). Jakarta:
Rajawali Press.

Majid, A. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis.
Bandung: Interes Media.

Marsh, C.J. 2009. Key Concepts for Understanding Curriculum. New York:
Routledge.



Moschetta, H.M. 2010. Development, Evaluation, And Implementation Of The
Secondary English Curriculum Evaluation. Robert Morris University.

Nasution. 2014. Asas-asas Kurikulum. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nugroho, Rian. 2008. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi.
Jakarta: Media Komputindo.

Oliva, P.F. 1992. Developing The Curriculum. Harper: Collins Publishers.

Parsons, W. 2008. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis

Kebijakan. Jakarta: Prenada Media.

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Sanders, J.R. Worthen, B.R. & Fitzpatrick, J.L. 2011. Program Evaluation:
Alternative Approaches and Practical Guidelines. Boston: Pearson
Education.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.

Syarifudin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi
dan Aplikasi. Jakarta: PT Grasindo.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media

Pressindo.

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah.



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang
Implementasi Kurikulum.

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah.

Sumber Online :

Web Site : https://forumbitcoin.co.id/threads/sejarah-pendidikan-di-indonesia-
dan-perkembangannya-antar-generasi.3830/

Web Site : http://www.kompasiana.com/larasiin/dampak-positif-dan-negatif-
kurikulum


	1 Cover.pdf
	2 ABSTRAK B.ING.pdf
	3 ABSTRAK ISTI.pdf
	4 Cover dalam.pdf
	5 LEMBAR PERSETUJUAN.pdf
	8 RIWAYAT HIDUP, MOTO, PERSEMBAHAN.pdf
	9 kata pengantar.pdf
	10 DAFTAR ISI.pdf
	11 DAFTAR TABEL.pdf
	12 DAFTAR GAMBAR.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

