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ABSTRAK

HAMBATAN GURU IPA KELAS VII DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
KURIKULUM 2013-REVISI SE-KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017
(Studi Kasus Di Kecamatan Rajabasa, Tanjung Seneng,

Kemiling, dan Langkapura)

Oleh

EKA FITRIANINGSIH

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hambatan guru IPA kelas VII dalam

mengimplementasikan K13-revisi se-Kotamadya Bandar Lampung. Desain penelitian

ini adalah desain penelitian deskriptif. Sampel penelitian ini adalah seluruh guru IPA

kelas VII yang menerapkan pembelajaran K13-revisi. Pengambilan sampel dilakukan

dengan teknik purposive sampling. Data penelitian berupa data kualitatif berupa

factor penghambat pengimplementasian K13-revisi, yang diperoleh dari angket dan

wawancara. Teknik pengambilan data dengan menggunakan angket dan wawancara

yang dianalisis secara deskriptif.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan K13-revisi di tahun ajaran

2016/2017 di Kotamadya Bandar Lampung dari lima aspek, aspek yang menunjukkan

hambatan yaitu pada aspek teks pembelajaran juga aspek proses dan pelaksanaan

pembelajaran yang memiliki persentase sebesar 30%. Kedua aspek tersebut masuk

dalam kategori “cukup menghambat”. Tiga aspek yang menurut guru IPA tidak

mengalami hambatan, yaitu aspek (1) perencanaan pembelajaran; (2) proses dan

pelaksanaan penilaian; dan (3) informasi.

Kata kunci : guru IPA, hambatan, implementasi, K13-revisi
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I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan global yang semakin pesat baik itu dalam hal ilmu pengetahuan

maupun teknologi, akan membuat persaingan antar negara akan semakin ketat.

Guna meningkatkan kemajuan ekonomi bangsa dan juga pemenuhan tuntutan

perkembangan global, maka pada akhirnya akan menyebabkan daya saing

dalam segala bidang, dan yang paling penting adalah persaingan antar sumber

daya manusia.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menurut Hamalik (2008:

22) diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang mampu mendukung

pembangunan ekonomi dan pembangunan dibidang-bidang lainnya. Implikasi

dari upaya pembangunan tersebut diperlukan peningkatan produktivitas,

pembangunan pendidikan nasional yang merata dan bermutu. Oleh karena itu,

sangat diperlukan pembenahan bidang pendidikannya, karena melalui bidang

pendidikanlah segala aspek yang juga mendukung untuk memajukan bangsa

dapat dirunut untuk diperbaiki.
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Pendidikan menurut Ngertini, Sadia, dan Yudana (2013: 2) memiliki peranan

penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga,

sangat penting diadakan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang telah

diterapkan untuk kemudian dapat terjadi perubahan sistem yang jauh lebih baik.

Sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman akan sangat diperlukan

untuk dapat membekali calon sumber daya manusia dengan kecakapan yang

memadai.

Salah satu komponen yang penting untuk diperhatikan dalam momen evaluasi

salah satunya yaitu komponen input instrumental. Komponen input instrumental

menurut Hamalik (2008: 171) yaitu kemampuan profesional guru/tenaga

kependidikan, komponen kurikulum (program studi, metode, dan media). Hal

ini pemerintah sudah bergerak dengan mencari solusi berupa melakukan

perombakan terhadap kurikulum, dimana saat ini terjadi pergantian kurikulum

sebagai salah satu bentuk momen refleksi terhadap kurikulum sebelumnya,

sehingga menjadi kurikulum yang lebih sesuai demi mencapai tujuan

pendidikan di era yang baru.

Evaluasi menurut Ruhimat, dkk (2012: 108) merupakan bagian penting dalam

proses pengembangan kurikulum, baik dalam pembuatan kurikulum,

memperbaiki kurikulum maupun menyempurnakannya. Kurikulum merupakan

bagian dari pendidikan dalam lingkup luas. Mengevaluasi kurikulum berarti

juga mengevaluasi pendidikannya. Hal ini juga didukung oleh pendapat

Rustaman (2009: 1) yang menyatakan bahwa salah satu aspek yang berpengaruh
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terhadap pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Berdasarkan UU nomor

20 tahun 2003 (dalam Arista, Munandar, dan Komarayanti, 2014: 4) kurikulum

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaraan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Saat ini

sistem pendidikan di Indonesia sudah menerapkan kurikulum 2013 (K13).

Menurut Kemendikbud (2013: 1) K13 ini adalah kurikulum berbasis

kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad

21.

Kurikulum juga memiliki pengertian sebagai program yang direncanakan dan

dilaksanakan di sekolah. Selain itu, kurikulum juga merupakan program yang

direncanakan dan dilaksanakan secara nyata di kelas (Subandijah, 1993: 3).

Hal ini berarti, dalam pengaplikasian kurikulum dapat dilihat secara langsung

melalui pelaksanaan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Ro’itunisa

(dalam Arista, Munandar, dan Komarayanti, 2014: 3) yang menyatakan bahwa

kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan itu Kemendiknas (dalam Fitriany dan Susilo, 2014: 2)

berpendapat bahwa perubahan K13 harus didukung oleh peran serta guru dalam

kegiatan pembelajaran, sehingga guru memegang peran penting dalam

perubahan kurikulum. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat, jika guru yang

menjalankan tidak memiliki kemampuan yang baik, maka kurikulum tersebut

tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh pendapat Mulyasa
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(2006: 4) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum akan

sangat tergantung pada kemampuan guru yang akan menerapkan dan

mengaktualisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Kemampuan guru tersebut

terutama berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta tugas yang

dibebankan kepadanya.

Seorang guru mata pelajaran dituntut untuk memiliki profesionalitas,

pengetahuan, sikap, dan keahlian yang memadai dalam proses pembelajaran.

Selain itu, seorang guru mata pelajaran juga dituntut untuk menguasai teori

belajar, model pembelajaran dan strategi belajar mengajar yang mumpuni di

bidangnya, hal ini juga berlaku untuk seorang guru IPA. K13 dalam

pembelajaran IPA SMP menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2013: 5)

merupakan deskripsi tujuan dan kompetensi yang diharapkan tercapai setelah

kegiatan belajar seorang individu. pencapaian tujuan yang tercantum dalam

kurikulum, seorang guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang sesuai

dengan karakteristik peserta didik dan karakter materi yang akan disampaikan

dalam bentuk model pembelajaran dilengkapi dengan sumber belajar dan media

yang mendukung.

Pelaksanan K13 ini tentu ada hambatan yang dihadapi, salah satu diantaranya,

penyusunan Pedagogical Content Knowledge (PCK) yang sesuai dengan K13

yang merupakan pekerjaan yang pelik bagi guru IPA SMP (Wisudawati dan

Sulistyowati, 2013: 16). Selain itu, saat dilakukan observasi dan wawancara

pada November-Desember kepada beberapa guru SMP yang ada di Kotamadya
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Bandar Lampung, mereka menyatakan ketersediaan buku ajar sulit untuk

dijangkau, baik itu buku pegangan guru maupun buku pegangan peserta didik

yang sesuai dengan K13-revisi, karena buku pegangan ini masih tersedia dalam

bentuk e-book sehingga harus diunduh terlebih dahulu. Kendalanya yaitu dalam

proses pengunduhan buku ini, karena tidak semua pihak bisa melakukannya.

Faktor biaya dan juga kemampuan dalam menggunakan aplikasi internet sangat

berpengaruh untuk masalah ini. Padahal kurikulum baru ini sudah mulai

dilaksanakan dari awal tahun pelajaran 2016/2017.

K13 ini kembali dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2016/2017 yaitu dengan

sebutan K13-revisi, setelah sempat terjadi pergantian pelaksanaan kurikulum

KTSP kembali untuk tahun ajaran 2015/2016 untuk menggantikan pelaksanaan

K13 yang dinilai masih belum sempurna. Namun, berdasarkan observasi untuk

pelaksanaannya belum semua sekolah menggunakan K13-revisi ini. Dari 132

SMP yang ada di Kotamadya Bandar Lampung hanya ada 25 sekolah yang telah

ditunjuk oleh Dinas Pendidikan setempat untuk melaksanakan K13-revisi.

Pelaksanaannya sendiri hanya berlaku untuk kelas VII pada sekolah negeri,

sedangkan sekolah swasta sudah memberlakukannya untuk ketiga rombong

kelas. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan K13-revisi ini hanya

berlaku secara parsial. Rajabasa, Kemiling, Langkapura, dan Tanjung Seneng

yang merupakan sebagian kecamatan yang ada di Bandar Lampung yang

melaksanakan K13-revisi dan dijadikan tempat pelaksanaan penelitian.
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Penelitian mengenai hambatan pengimplementasian juga pernah dilakukan oleh

oleh Fitriany dan Susilo (2014: 1) yang menganalisis hambatan proses

pembelajaran biologi dan cara pemecahannya dalam pelaksanaan K13 bagi guru

kelas X SMA Negeri se-Kota Lamongan. Ada beberapa hambatan yang dialami

guru yaitu: (1) kesadaran dan pengetahuan guru tentang konsep K13; (2)

persiapan perangkat awal; (3) proses pembelajaran, dan (4) penilaian hasil

belajar. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Arista, Munandar, dan

Komarayanti (2014: 2) yang meneliti hambatan guru biologi pada pelaksanaan

K13 di SMK Negeri 5 Jember tahun ajaran 2014-2015. Berdasarkan penelitian

yang yang dilakukan, hambatan guru biologi pada pelaksanaan K13 adalah : (1)

pada proses pembelajaran biologi berdasarkan K13 sebesar 78,6% dan menurut

kepala sekolah 64,3%; (2) teks pembelajaran berdasarkan K13 sebesar 68,75%,

sedangkan menurut kepala sekolah yaitu 62,5% guru yang mengalami

hambatan; (3) proses dan pelaksanaan penilaian berdasarkan K13 sebesar 75%,

sedangkan menurut kepala sekolah yaitu 75%; dan (4) minimnya informasi K13

sebesar 70%, sedangkan menurut kepala sekolah adalah sebesar 60%.

Secara konseptual tidak ada guru yang keberatan dengan pengembangan K13-

revisi, karena hampir semua guru menyadari bahwa kurikulum selalu

memerlukan pengembangan baru sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Namun, yang menjadi masalah adalah kesiapan guru dan waktu

implementasinya yang dinilai terlalu mendesak dan mendadak (Fitriany dan

Susilo, 2014: 4). Hal ini juga disampaikan oleh beberapa guru SMP yang ada di
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Bandar lampung, mereka menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum

baru ini masih terkesan tergesa-gesa, karena dalam pelaksanaannya sosialisasi

mengenai pelaksanaan penilaian masih belum diketahui sementara

pembelajaran dengan kurikulum baru ini sudah berlangsung. Selain itu,

pelaksanaan kurikulum yang berubah-ubah akan menimbulkan anggapan

negatif karena dalam komitmen dan konsistensi penerapannya yang masih

rendah. Berkaitan dengan kembalinya pelaksanaan K13 pada tahun pelajaran

baru 2016/2017 menjadi K13-revisi, peneliti ingin mengetahui gambaran

tentang hambatan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan kurikulum baru ini

terutama untuk guru IPA kelas VII.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah hambatan yang paling

utama dialami oleh guru IPA kelas VII dalam mengimplementasikan K13-

revisi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai hambatan paling utama yang guru IPA

kelas VII alami dalam mengimplementasikan K13-revisi.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti, yaitu mendapatkan wawasan dan gambaran tentang hambatan

pengimplementasian K13-revisi pada guru IPA di SMP se-Kotamadya

sehingga peneliti dapat melakukan persiapan untuk mengantisipasi

hambatan itu dalam proses pembelajaran nantinya ketika menjadi seorang

guru.

2. Guru, yaitu refleksi terhadap kinerjanya dalam melaksanakan tugas sebagai

pendidik untuk selanjutnya dapat diperbaiki dan melakukan persiapan yang

lebih matang sehubungan dengan pengiplementasian K13- revisi.

3. Peneliti lain, yaitu menjadi bahan referensi untuk memudahkan peneliti

selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan K13-revisi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang akan dibahas, maka

diberikan batasan masalah sebagai berikut:

a. Pengimplementasian K13-revisi dalam hal ini, meliputi: (1) persiapan

pelaksanaan pembelajaran; (2) pelaksanaan pembelajaran; (3) evaluasi

pembelajaran; serta (4) sarana dan prasarana pembelajaran.

b. Subyek dalam penelitian ini adalah 100% dari jumlah keseluruhan guru IPA

SMP se-Kotamadya Bandar Lampung yang dipilih melalui teknik purposive
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sampling, dimana pemilihan sampel dan populasi berdasarkan kepada

penggunaan K13-revisi dan khusus untuk pengajar bidang studi IPA.

c. Hambatan yang diidentifikasi melalui pengisian kuisioner gabungan dengan

sebanyak 31 butir soal yang berkaitan dengan implementasi K13-revisi.

d. Instrumen yang digunakan yaitu dengan memodifikasi dari kuisioner yang

telah dikembangkan oleh Arista, Munandar, dan Komarayanti (2014, 10-12)

dan Fitriany dan Susilo (2014: 1).

e. Wawancara tentang hambatan pengimplementasian K13-revisi, untuk

memperoleh data yang lebih akurat. Instrumen wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan instrument yang telah dikembangkan oleh

peneliti.

F. Kerangka Pikir

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan pelajaraan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Adanya kurikulum ini, maka dalam penyelenggaraan pembelajaran akan

memiliki aturan yang jelas. Kejelasan penyelanggaraan pembelajaran ini tidak

hanya terlihat dari prosesnya, tetapi juga apa saja tujuan yang akan dicapainya,

karena kurikulum juga merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan

pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum merupakan alat penting dalam proses

pendidikan. Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan, kurikulum

hendaknya bersifat anticipatory, bukan hanya reportorial. Hal ini berarti bahwa
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kurikulum harus dapat “meramalkan” kejadian dimasa yang akan datang. Oleh

karena itu, adalah wajar bila kurikulum selalu berubah dan berkembang sesuai

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang terjadi. Saat ini,

Indonesia mulai menetapkan kembali penggunaan K13-revisi.

K13-revisi bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik

kemampuan sikap religius, sikap sosial, intelektual, kemampuan berkomunikasi,

sikap peduli, dan partisipasi aktif. Pengimplementasian nyata dari kurikulum

baru ini dapat dilihat secara langsung dalam proses pembelajaran dikelas.

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh guru

dalam menciptakan lingkungan belajar untuk memiliki pengalaman belajar,

dengan kata lain pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan

pengalaman belajar bagi peserta didik. Arti positif kegiatan pembelajaran akan

membawa pengalaman batin yang menyenangkan bagi peserta didik dan

memberi tambahan pengetahuan, keterampilan, sehingga akan terbentuk sikap

yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran.

Kurikulum disini juga merupakan sesuatu yang sangat menentukan (atau paling

sedikit dapat meramalkan) hasil pembelajaran yang dapat dicapai, yang tidak

menyimpang dengan tujuan mana yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga,

kurikulum menunjuk kepada apa yang sebenarnya harus dipelajari oleh peserta

didik untuk mencapai hasil belajar. Sedangkan, pada kurikulum IPA juga

menekankan pada pembelajaran yang seimbang antara konsep, proses dan

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA menekankan pada
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pemberian pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengembangkan

kompetensi dan mengembangkan konsep-konsep yang didapat, sehingga peserta

didik dapat menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pemberian

pengalaman langsung kepada peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang nyata

sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Pengalaman

langsung juga akan membuat pembelajaran akan terasa lebih bermakna,

sehingga pengetahuan yang diperoleh akan cenderung bertahan lebih lama

tersimpan. Selain itu juga, dengan melakukan pengalaman langsung peserta

didik dapat mengaitkan konsep yang telah mereka dapat dengan konsep lain

yang mereka tahu atau didapatkan sebelumnya.

Proses pembelajaran IPA dapat dioptimalkan dengan memenuhi beberapa

komponen-komponen penting. Komponen-komponen tersebut terdiri dari:

(1) konsep yang akan diformat guru agar bermakna; (2) kesiapan peserta didik

dalam mengolah dan mengaplikasikan informasi; dan (3) penataan lingkungan

dalam konteks pelaksanaan pembelajaran. Jika komponen-komponen tersebut

terpenuhi, maka hal itu akan mempermudah pada usaha pencapaian tujuan

pembelajaran yang ada. Keterkaitan dan pemenuhan semua komponen juga

akan menambah kompleksitas interaksi antar pendidik dan peserta didik yang

selalu dinamis dalam proses pembelajaran. Sehingga, dalam hal ini seorang

guru IPA harus dapat menyesuaikan kemampuannya dengan tuntutan perubahan

kurikulum maupun standar pendidikan.
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Praktik pelaksanaan K13-revisi di sekolah tentu saja tidak se-ideal dengan apa

yang ada dalam tuntutan kurikulum baru ini. Pelaksanaan kurikulum baru ini

tentu saja tidak terlepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat

terlaksananya kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

yang ada, terkhusus untuk guru IPA. Adapun kerangka pikir dalam penelitian

sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan hambatan guru IPA dalam mengimplementasikan K13

Hakikat Kurikulum

Kurikulum 2013-Revisi

Kurikulum IPA

Pembelajaran
IPA

Hambatan Guru IPA
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kurikulum

Pengertian kurikulum yang tercantum dalam undang-undang No. 2 tahun 1989

dikemukakan bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum menurut Hamalik (2008:

18-19) disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan

memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan

lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta kesenian, sesuai dengan jenis jenjang masing-masing satuan

pendidikan. Satu aspek yang mempengaruhi sebuah pendidikan menurut

Nasution (dalam Arista, Munandar, dan Komarayanti, 2014: 3) adalah

kurikulum.

Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru,

kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses

pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai

pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua,
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kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi

terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan, bagi peserta didik

kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar (Ruhimat, dkk. 2011: 9).

Kurikulum sebagai suatu sistem terdiri atas empat komponen, yaitu: (a)

komponen tujuan; (b) isi/materi; (c) proses pembelajaran; dan (d) komponen

evaluasi. Setiap komponen dapat menjalankan fungsinya secara tepat dan

bersinergi, jika ditopang oleh sejumlah landasan, yaitu landasan filosofis sebagai

landasan utama, masyarakat dan kebudayaan, individu (peserta didik), dan teori-

teori belajar. Pandangan menurut Tyler (dalam Ruhimat, dkk. 2011: 17) yang

erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum, yaitu

:”Use of philosophy, studies of learners, suggestions from subject specialist,

studies of cotemporary life, and use of pscychology of learning.” Berdasarkan

perbandingan kedua pendapat di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa

landasan pokok dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis,

landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK) (Ruhimat, dkk. 2011: 17).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengarah

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu. Kurikulum itu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-

perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya (Arista, Munandar, dan

Komarayanti, 2014: 4).
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Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai

tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang

perananan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu/ berkulitas.

Adanya beberapa program pembaruan dalam bidang pendidikan nasional

merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia

yang mampu mengembangkan kehidupan demokratis yang mantap dalam

memasuki era globalisasi dan informasi. Perkembangan yang terkait dengan

iptek, masyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun isu-isu di dalam dan di luar

negeri merupakan tantangan yang harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Oleh

karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini

departemen pendidikan nasional harus mampu dengan cepat menjawab

tantangan-tantangan tersebut untuk direalisasikan dalam program pendidikan di

wilayah kerjanya. Disamping itu, paradigma pendidikan dan pilar-pilar

pembelajaran yang telah dicanangkan pemerintah harus menjadi landasan dalam

pengembangan kurikulum (desain, implementasi, manajemen, supervisi, dan

evaluasi kurikulum) di setiap lembaga pendidikan. Salah satu aspek yang dapat

mempengaruhi keberhasilan kurikulum adalah pemberdayaan bidang manajemen

atau pengelolaan kurikulum di lembaga pendidikan yang bersangkutan (Rusman,

2009: 1).

K13 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi

kebutuhan kompetensi abad 21 (Kemendikbud, 2013: 1). Model kurikulum

berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap,
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pengetahuan, keterampilan berfikir, dan keterampilan psikomotorik yang

dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan

keterampilan dikemas dalam setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata

pelajaran dan diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip penguatan

(Organisasi horizontal) dan berkelanjutan (Organisasi vertikal), sehingga

memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran (Arista, Munandar, dan

Komarayanti, 2014: 5).

K13 dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Berdasarkan prinsip

perbedaan kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas

standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, beragam program dan

pengalaman belajar disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal

peserta didik. K13 berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan

kepentingan peserta didik serta lingkungannnya. K13 dikembangkan berdasarkan

prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif belajar (Arista,

Munandar, dan Komarayanti, 2014: 5).

K13 menurut Kurniasih dan Sani (dalam Arista, Munandar, dan Komarayanti,

2014: 4) merupakan urutan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang

telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan

kurikulum 2006 (KTSP). K13 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta

didik baik kemampuan: (a) sikap religius;
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(b) sikap sosial; (c) intelektual; (d) kemampuan berkomunikasi; (e) sikap peduli;

dan (f) partisipasi aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan

bermasyarakat yang baik (Wisudawati dan Sulistyowati, 2013: 5).

K13 menurut Nuh (dalam Arista, Munandar, dan Komarayanti, 2014: 5) sebagai

bidang kajian yang sulit untuk dipahami, tetapi sangat terbuka untuk

didiskusikan. Oleh karena itu, untuk memahaminya harus dianalisis dalam

konteks yang luas, demikian halnya dengan K13. K13 yang berbasis karakter dan

kompetensi lahir sebagi jawaban terhadap berbagai macam kritikan terhadap

kurikulum 2006, serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan kebutuhan

dunia kerja. K13 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti

yang digariskan dalam haluan Negara, dengan demikian, K13 diharapkan dapat

menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia

pendidikan dewasa ini, terutama memasuki era globalisasi yang penuh dengan

berbagai macam tantangan.

Tujuh jurus yang perlu diperhatikan menurut Mulyasa (2006: 13) dalam

mensukseskan implementasi kurikulum baru, yaitu :

a. Mensosialisasikan Perubahan Kurikulum

Jurus pertama yang harus diperhatikan dalam menyukseskan kurikulum baru

yaitu dengan mensosialisasikan perubahan kurikulum terhadap seluruh warga

sekolah, bahkan terhadap masyarakat dan orang tua peserta didik. Sosialisasi

perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak agar kurikulum baru
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yang ditawarkan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, karena

sosialisasi merupakan langkah penting yang akan menunjang dan

menentukan keberhasilan perubahan kurikulum. Setelah sosialisasi,

kemudian mengadakan musyawarah antara kepala sekolah, guru, tenaga

kependidikan, dan komite sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan

pengesahan dari berbagai pihak dalam rangka menyukseskan implementasi

kurikulum baru (Mulyasa, 2006: 14).

b. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

Jurus kedua yang perlu diperhatikan adalah menciptakan lingkungan yang

kondusif-akademik, baik secara fisik maupun nonfisik. Iklim belajar yang

kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat

memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim

belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa

bosan (Mulyasa, 2006: 14-15).

c. Mengembangkan Fasilitas dan Sumber Belajar

Iklim yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang

menyenangkan; seperti sarana, laboratorium, pengatuan lingkungan,

penampilan dan sikap guru, hubungan yang harmonis antara peserta didik

dengan guru dan diantara para peserta didik itu sendiri, serta penataan

organisasi dan bahan pembelajaran secara tepat, sesuai dengan kemampuan

dan perkembangan peserta didik (Mulyasa, 2006: 15). Harus disadari juga

bahwa sampai saat ini, buku pelajaran masih merupakan sumber belajar yang
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sangat penting bagi para peserta didik. Oleh karena itu pemilihan buku

pelajaran hendaknya mengutamakan buku wajib, yang langsung berkaitkan

dengan pencapaian kompetensi tertentu. Dalam pengembangan fasilitas dan

sumber belajar, guru disamping harus mampu membuat sendiri alat

pembelajaran dan alat peraga, juga harus berinisiatif mendayagunakan

lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang lebih konkrit.

Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat

penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah belajar,

sumber belajar juga dapat meningkatkan aktifitas belajar dan kreatifitas

belajar yang sangat menguntungkan bagi guru dan juga peserta didik

(Mulyasa, 2006: 17-19).

d. Mendisiplinkan Peserta Didik

Dalam rangka menyukseskan kurikulum baru, guru harus mampu

mendisiplinkan peserta didik, terutama disiplin diri (self diclipline). Guru

harus mampu membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya;

meningkatkan standar perilakunya; dan melaksanakan aturan sebagai alat

menegakan disiplin. Mendisiplinkan peserta didik bertujuan untuk membantu

menemukan diri, mengatasi, dan mencegah timbulnya problem-problem

disiplin, serta berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi

kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan yang

ditetapkan (Mulyasa, 2006: 21).
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e. Mengembangkan Kemandirian Kepala Sekolah

Kemandirian dan profesionalisme kepala sekolah merupakan salah satu faktor

yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan,

dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara

terencana dan bertahap. Dalam mensukseskan implementasi kurikulum baru

diperlukan kepala sekolah yang mandiri dan professional dengan kemampuan

manajemen serta kepemimpinan yang tangguh, agar mampu mengambil

keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Kemandirian

kepala sekolah diperlukan, terutama untuk mobilitas sumber daya sekolah

dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program sekolah,

pengembangan silabus, pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, sarana dan

sumber belajar, keuangan, pelayanan peserta didik, hubungan sekolah dan

masyarakat, dan penciptaan iklim sekolah (Mulyasa, 2006: 23-24).

f. Mengubah Paradigma (Pola Pikir) Guru

Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat

menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Perubahan

kurikulum dari KTSP menjadi K13 , antara lain ingin mengubah pola

pendidikan. Untuk menyukseskan implementasi kurikulum baru maka perlu

mengubah pola pikir guru, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

zaman (Mulyasa, 2006: 25-26).
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g. Memberdayakan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan

kepala sekolah dalam memberdayakan tenaga kependidikan yang tersedia.

Dalam hal ini, peningkatan produktivitasdan prestasi kerja dapat dilakukan

dengan meningkatkan perilaku tenaga kependidikan di sekolah melalui

aplikasi sebagai konsep dan teknik manajemen personalia modern.

Manajemen tenaga kependidikan di sekolah harus ditunjukan untuk

memberdayakan tenaga-tenaga kependidikan secara efektif dan efesien untuk

mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan

(Mulyasa, 2006: 29).

B. Impementasi K13

Implementasi menurut Widodo (dalam Hariana, 2015: 3) merupakan salah satu

tahapan dari proses kebijakan pubik (public policy process sekaligus studi yang

sangat crucial). Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak

dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan

kebijakan tidak bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun

baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika tidak

dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Implementasi kebijakan program K13 menurut Hariana (2015: 5) adalah

penerapan kebijakan pemerintah terkait pendidikan melalui kurikulum berbasis

pendidikan karakter yang didalamnya melibatkan komponen yang saling terkait
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dalam proses pengembangan serta menuntut keterampilan teknis dari tenaga

kependidikan kepada pengembangan peserta didik.

Perubahan kurikulum yang diterapkan di sekolah akan sangat tergantung pada

guru dan kepala sekolah, karena dua figur tersebut merupakan kunci yang

menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang

lain. Dalam posisi tersebut, baik buruknya komponen sekolah yang lain sangat

ditentukan oleh kualitas guru dan kepala sekolah, tanpa mengurangi arti penting

tenaga kependidikan lain. Interaksi berkualitas yang dinamis antara kepala

sekolah, guru, kurikulum, dan peserta didik memainkan peran sangat penting,

terutama dalam penyesuaian kurikulum dengan perkembangan masyarakat.,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan situasi, kondisi,

dan lingkungan belajar. Kesemuanya itu sangat menuntut kualifikasi guru, untuk

memungkinkan terciptanya interaksi berkualitas yang dinamis (Mulyasa, 2006:

5). Sesuai dengan tuntutan pembelajaran efektif, maka proses pembelajaran pada

satuan pendidikan diselenggarkan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP

No. 32 Tahun 2013: 10).

Untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan menurut Nana

Syaodih S., dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksana.

Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, tetapi
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keberhasilannya sangat bergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun

apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi,

hasilnya akan lebih baik daripada desain kurikulum yang hebat, tetapi

kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Guru adalah kunci utama

keberhasilan implementasi kurikulum (Rusman, 2009: 75).

Sosialisasi kurikulum hakikatnya merupakan proses pembelajaran kepada tenaga

pengajar untuk mempelajari kurikulum yang akan diterapkan sesuai dengan

konsep pengembangan kurikulum yang mana diharapkan dalam

implementasinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi diberikan kepada guru-guru dalam penerapan K13 belum efektif dan

sangat tergesa-gesa, sosialisasi hanya dilakukan beberapa bulan sekali, meskipun

dalam sosialisasi diadakan oleh perwakilan kementrian pendidikan dan

kebudayaan secara langsung tetapi masih dinilai belum efektif sehingga guru-

guru banyak yang masih belum paham mengenai K13. Hal tersebut harus

ditelaah lebih lanjut agar tidak ada lagi ketidakpahaman dari tenaga pegajar

dalam mengembangkan K13 terkhusus dalam pemberian nilai yang dianggap

sulit oleh sebagian besar guru yang memiliki usia lanjut dan terkadang

pembelajaran juga tidak berjalan optimal dikarenakan kurangnya fasilitas yang

ada. Sekolah juga tentunya harus mendukung penuh untuk pelatihan ini dengan

seringnya mengadakan workshop K13 (Hariana, 2015: 7-8).

Selain mengikuti pelatihan Mahardika (dalam Arista, Munandar, dan

Komarayanti, 2014: 14-15) berpendapat, guru juga harus mengikuti kegiatan
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MGMP, karena dalam forum tersebut guru bisa saling bertukar informasi tentang

K13. Guru seharusnya bisa menghilangkan permasalahan dalam penerapan K13

dengan saling bertanya kepada guru lain pada pertemuan seperti MGMP atau

yang lainnya. Pemerintah juga seharusnya memberikan pelatihan khusus dalam

pertemuan ini seperti menekankan akkan pentingnya bertukar masalah yang

dihadapi supaya ditemukan cara pemecahan masalah tersebut. Sehinga MGMP

bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Sarana dan prasarana yang menjadi penunjang daripada proses kegiatan belajar

mengajar baik indoor maupun outdoor sangat berpengaruh. Semakin lengkap

sarana yang dimiliki maka akan semakin baik juga dalam proses kegiatan belajar

mengajar. Selain itu keberhasilan penerapan K13 ini juga ditentukan oleh

kualitas guru. Dimana guru yang ditugaskan mengikuti sosialisasi K13 harus

benar mengikuti kegiatan ini dengan baik dalam memahami kurikulum ini secara

komprehensif. Dengan memanfaatkan moment sosialisasi ini untuk menambah

wawasan dan pengetahuan dalam implementasi K13. Dalam penerapan K13

terhadap proses pembelajaran, sebaiknya guru lebih berani untuk menerapkan

metode sumber belajar yang bervariasi meskipun karakteristik peserta didik lebih

terbiasa dengan cara belajar satu arah. Namun apabila hal ini dilakukan secara

terus menerus akan mengubah kebiasaan dan karakteristik peserta didik untuk

lebih siap dengan proses pembelajaran K13. Hal ini ternyata tidak luput dari

dukungan yang optimal dari sekolah (Hariana, 2015: 8-9).
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Kelemahan dan hambatan dalam implementasi kurikulum bersumber pada

persepsi yang berbeda diantara komponen-komponen pelaksana (kepala dinas,

pengawas, kepala sekolah, guru), serta kurangnya kemampuan menerjemahkan

kurikulum dalam operasi pembelajaran. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan

karena pengangkatan mereka dalam posisi tersebut bukan berdasarkan keahlian

untuk mengemban tugas oleh kedudukannya. Oleh karena itu, pembinaan

terhadap komponen-komponen tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi

dalam implementasi kurikulum (Mulyasa, 2006: 5).

Hambatan dalam mengimplementasikan K13 menurut Suharno (2014: 9) antara

lain: (1) Sikap mental para guru dalam menghadapi perubahan kurikulum sangat

beragam karena beberapa faktor, antara lain : usia, masa kerja, latar belakang

social ekonomi, latar belakang pendidikan termasuk latar belakang pengalaman

mengikuti kegiatan pengembangan diri; (2) Unsur pimpinan sekolah dalam hal

ini kepala sekolah ikut andil juga dalam faktor yang menjadi hambatan

pelaksanaan K13. Seharusnya kepala sekolah memiliki latar belakang mendalam

tentang teori dan praktek kurikulum. Kepala sekolah merupakan peranan penting

dalam pengembangan kurikulum. Sementara sama dengan guru, kepala sekolah

belum menjadi narasumber yang dapat diandalkan untuk proses implementasi

K13 ini; (3) Kesiapan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dalam

mensosialisasikan adanya kurikulum baru belum menjangkau sebagian besar

guru karena berbentur berbagai kendala, antar lain jumlah guru yang begitu

banyak sehingga diperlukan waktu yang panjang, sementara tahun pelajaran baru
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sudah dimulai; (4) Sarana pendukung pelaksanaan pembelajaran kreatif yang

berbasis saintifik, misalnya buku sumber belajar dengan jumlah yang tidak

memadai sementara secara mandiri sekolah belum mampu menyediakan tetapi

menunggu droping dari pemerintah, alat dan bahan praktikum yang keadaan

tidak jauh berbeda dengan buku pelajaran.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Hariana (2015: 9) yang menyatakan bahwa

faktor penghambat dalam implementasi K13 adalah ketidaksiapan K13. Hal ini

dapat dilihat pada pendistribusian buku-buku pelajaran atau modul penunjang

yang masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan jumlah peserta didik. Untuk

penggunaan buku para peserta didik harus bergantian dengan peserta didik

lainnya, hal tersebut menjadikan peserta didik belajar dalam keadaan tidak

optimal. Para peserta didik hanya dapat belajar di sekolah untuk penggunaan

buku tetapi tidak dapat dibawa pulang sehinggga peserta didik tidak dapat belajar

menggunakan buku ketika belajar di rumah, selain itu sarana dan prasarana yang

menunjang penerapan pembelajaran dengan K13 masih belum memadai.

Ro’iyatunisa (dalam Arista, Munandar, dan Komarayanti, 2014: 4-5) juga

mengungkapkan dari beberapa buku pelajaran peserta didik belum tersedia

seluruhnya terutama dijenjang dasar dan menengah (SD dan SMP). Akibatnya,

peserta didik dan orang tua peserta didik menggandakan buku melalui fotokopi,

membeli dari toko buku dan  mengunduh dari internet. Kemudian sebagian besar

guru belum mendapatkan training K13. Sebagian kecil sudah mengikuti paling

sedikit selama dua hari dan paling banyak satu minggu. Meski yakin bisa
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mengajarkan materi pelajaran sebagaimana mengajar saat kurikulum

sebelumnya, akan tetapi mereka merasa belum cukup mendapatkan materi K13

seutuhnya. Kualitas belajar mengajar di sekolah dikhawatirkan semakin rendah,

karena guru tidak menguasai materi K13 sepenuhnya.

Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan hambatan yang

dialami oleh guru. Penyebab hambatan tersebut ditelusuri dengan mencari

informasi dari para informan. Hambatan yang dialami oleh guru ini berasal dari

dirinya sendiri. Konsep pola pikir menjadi hambatan tersendiri dalam

pelaksanaan pembelajaran berbasis K13. Selama ini guru berpikir bahwa

program yang tersusun untuk konsumsi atasan sehingga ada kewajiban

memenuhi perangkat pembelajaran apapun caranya tanpa ada modifikasi sesuai

dengan kondisi peserta didik. Sebenarnya hambatan itu datang dari dalam diri

guru itu sendiri. Kekurang pekaan terhadap sekitar adalah salah satunya.

Lingkungan adalah sumber masalah yang tidak ada habisnya. Lingkungan

sebagai labolatorium untuk menempa diri, menimba ilmu, mempraktekkannya.

Jika tidak peka terhadap lingkungan, guru menjadi miskin konsep contoh

kehidupan yang dapat dihubungkan dengan pelajaran. Kekurangan contoh

menjadi permasalahan tersendiri, sehingga pembelajaran di kelas begitu

membosankan. Peserta didik akan lebih mudah memahami materi jika ada

contoh di alam terutama dalam kehidupannya sehari-hari (Suharno, 2014: 7-8).

Segala hambatan yang ada dalam penerapan K13 dapat diminimalisir karena

adanya faktor-faktor antara lain : Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan
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dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri sebagai landasan

yudisial terhadap pelaksanaan K13. Peraturan inilah yang menjadi payung

hukum sekaligus pedoman dalam kuri pelaksanaan K13; Pembelajaran K13

berbasis saintifik dengan paradigma student centered, dengan model

pembelajaran kreatif dan inovatif membuka wacana yang lebih luas bagi anak

didik. Keluasan dalam memperoleh informasi serta memanfaatkan lingkungan

sebagai sumber belajar menjadikan peserta didik bebas mengeksplorasi

potensinya (Suharno, 2014: 9-10)

Hal ini juga dapat didukung dengan adanya kerjasama antara semua komponen

sekolah dalam penerapan K13, kerjasama ini sendiri merupakan suatu komitmen

untuk mencapai tujuan dari K13, yaitu menjadikan peserta didik kreatif dan juga

inovatif melalui proses pembelajaran yang diterapkan. Sehingga peserta didik

tidak hanya belajra dengan hanya pertau pada penjelasan guru, tetapi juga dapat

mencari pengetahuan lainnya diluar pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Selain

itu adanya pelatihan-pelatihan yang ditunjukkan kepada guru secara bertahap

dapat menjadi salah satu faktor yang turut mendukung program implementasi

K13 (Hariana, 2015: 9).

C. Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum merupakan input dari sistem pengembangan kurikulum. Sedangkan

output sistem pengembangan kurikulum adalah sistem pembelajaran. Sistem

pengembangan kurikulum tersebut akan melahirkan serangkaian butir-butir
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pembelajaran, yang kemudian mengkristal kedalam sistem pembelajaran. Sistem

pembelajaran inilah yang merupakan aplikasi hasil pengembangan kurikulum.

Dalam penerapannya sistem pembelajaran banyak dipengaruhi oleh beberapa

faktor, misalnya kondisi (keluasan dan kedalaman) isi pembelajaran, instrument

pendukung, perilaku dan kualitas pengajar dan sebagainya. Pada dasarnya sistem

pengajaran terdiri atas tiga komponen, yaitu : perencanaan pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi (Subandijah, 1993: 20-21).

Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan

menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai,

pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan,

yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata (actual curriculum-

curriculum in action). Perwujudan konsep, prinsip dan aspek-aspek kurikulum

tersebut seluruhnya terletak pada kemampuan guru sebagai implementator

kurikulum. Oleh karena itu gurulah kunci pemegang pelaksana dan keberhasilan

kurikulum. Gurulah yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan

pengembang kurikulum yang sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberi

landasan, isi dan menjadi pedoman bagi pengembanggan kemampuan peserta

didik secara optimal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik, orang

tua, dan mayarakat (stakeholders) (Rusman, 2009: 74).

Perencanaan pembelajaran dilakukan untuk berbagai tingkat satuan waktu, atau

bahkan tahunan. Perencanaan pembelajaran juga dapat berubah-ubah sesuai

dengan waktu pembelajaran secara nyata. Hal yang lebih lanjut adalah strategi
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perencanaan menghasilkan rencana pembelajaran atau unit dan program

pembelajaran itu. Di sini ada sejumlah bagian kurikulum yang mungkin sesuai

(dengan hasil belajar yang diharapkan) yang dipilih dan diorganisasikan untuk

mencapai tujuan pembelajaran (Subandijah, 1993: 21-22).

Bukanlah suatu proses pembelajaran kalau tidak terjadi perubahan tingkah laku

dari dalam diri peserta didik, dengan kata lain, belajar adalah proses yang terjadi

setelah pihak yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan perilaku. Dalam

pembelajaran terdapat dua set interaksi. Interaksi pertama disebut “transaksi

Dewey”, sedangkan interaksi yang kedua yaitu interksi interpersonal. Transaksi

Dewey mengatakan bahwa antara peserta didik dan lingkungan interaksinya

dimanipulasi oleh seorang guru. Dengan demikian isi yang terkandung dalam

lingkungan dan kegiatan peserta didik diatur dengan kurikulum. Sedangkan

interaksi interpersonal adalah interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan

demikian dapat diketahi bahwa kurikulum dan pembelajaran adalah dua hal yang

berhubungan erat dan keduanya berkait secara interindependen (Subandijah,

1993: 23).

Implementasi kurikulum seharusnya menempatkan pengembangan kreativitas

lebih dari penguasaan materi. Dalam kaitan ini, peserta didik ditempatkan

sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Komunikasi dalam pembelajaran

yang multiarah seyogyanya dikembangkan sehingga pembelajaran kognitif dapat

mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik tidak hanya penguasaan

materi. Selain itu pembelajaran berfikir sebaiknya dikembangkan dengan
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menekankan pada aktivitas peserta didik untuk mencari pemahaman akan objek,

menganalisis dan mengkontruksi sehingga terbentuk pengetahuan baru dalam

diri peserta didik. Oleh sebab itu, pembelajaran bukan hanya mentransfer atau

memberikan informasi, namun lebih bersifat menciptakan lingkungan yang

memungkinkan peserta didik dapat berfikir kritis dan membentuk pengetahuan

(Rusman, 2009:75).

D. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari

fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa kenyataan (reality) atau

kejadian (events) dan hubungan sebab-akibatnya. IPA juga merupakan ilmu yang

pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif)

namun pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan

berdasarkan teori (deduktif). Ada dua hal berkaitan dan yang tidak terpisahkan

dengan IPA, yaitu IPA sebagai produk, pengetahuan IPA yang berupa

pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif, dan IPA sebagai

proses, yaitu kerja ilmiah (Wisudawati dan Sulistyowati. 2014: 22).

Pembelajaran IPA dapat digambarkan sebagai suatu sistem, yaitu sistem

pembelajaran IPA. Sistem pembelajaran IPA, sebagaimana sistem-sistem lainnya

terdiri atas komponen masukan pembelajaran, proses pembelajaran, dan keluaran

pembelajaran. Pembelajaraan IPA adalah interaksi antara komponen-komponen

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang

berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Tugas utama guru IPA adalah
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melaksanakan proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA terdiri atas

tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanan proses

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Proses pembelajaran IPA dalam

hal ini harus memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses dan IPA sebagai

produk (Wisudawati dan Sulistyowati. 2014: 26)

Konsep IPA dapat diajarkan oleh seorang guru dengan harus menata terlebih

dahulu materi yang akan diberikan agar terintegrasi dengan aplikasi yang ada

dijumpai peserta didik. Konsep IPA untuk sebagian besar peserta didik

merupakan konsep yang sulit. Sehingga seorang guru dikatakan berhasil dalam

proses pembelajaran IPA jika dia mampu mengubah pembelajaran yang semula

sulit menjadi mudah, yang semula tidak menarik menjadi menarik, yang semula

tidak bermakna menjadi bermakna sehingga peserta didik menjadikan belajar

IPA adalah kebutuhan bukan karena keterpaksaan (Wisudawati dan Sulistyowati,

2014: 11). Guru secara individual melaksanakan proses perencanaan

pembelajaran yang terus menerus dan pelaksanaannya sesuai dengan tahap-tahap

pembelajaran yang ditetapkan. Dalam hal ini gurulah yang membuat pilihan

akhir tentang kegiatan belajar dan isi instrument yang sesuai dengan karakteristik

peserta didik, kesesuaian sumber, dan tuntutan pelaksanaan proses pembelajaran.

Sehubungan dengan hal ini, keputusan hasil pembelajaran harus didasarkan pada

harapan hasil yang diajukan oleh kurikulum dan dimasukkan dalam program

studi dan rencana unit pembelajaran (Subandijah, 1993: 22).
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Guna memenuhi itu, seorang guru dituntut harus mempunyai empat kompetensi

yang dikuasai. Kompetensi tersebut adalah kompetensi kepribadian, kompetensi

pedagogik, kompetensi professional dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi

tersebut saling berkaitan dan menentukan kualitas pendidikan. Sebagai seorang

pendidik, diketahui bahwa profesionalisme tidak hanya ditentukan pada

kemampuannya memahami dan menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga

kemampuannnya dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan

bermakna terlebih pada konsep IPA. Konsep-konsep IPA pada anak-anak tidak

hanya merupakan pengalaman pribadi, tetapi juga proses interaksi dengan teman,

guru dan juga sistem pendidikan juga turut mempengaruhi konsepsi sains pada

anak-anak. Tantangan pertama pembelajaran sains di sekolah adalah

memberikan akses kepada peserta didik terhadap pengalaman-pengalaman fisik

dan membantu peserta didik untuk mengkonstruksi konsep-konsep sains mereka

sendiri dan juga mengenalkan konsep-konsep sains yang sudah disepakati

bersama oleh masyarakat sains. Dalam mengoptimalkan proses pembelajaran

IPA terdapat komponen-komponen penting yang harus dipenuhi. Komponen-

komponen tersebut mulai dari konsep yang akan diformat guru agar bermakna,

kesiapan peserta didik dalam mengolah dan mengaplikasikan informasi, hingga

penataan lingkungan dalam konteks pelaksanaan pembelajaran (Wisudawati dan

Sulistyowati, 2013: 8-10).

Di dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat

secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru
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menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai

kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian peserta didik memiliki keleluasaan mengembangkan potensi

yang ada di dalam dirinya untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di

masa depan baik di masyarakat, lingkungan pekerjaan maupun dunia pendidikan

yang lebih tinggi (Permendikbud. 2013: 39). Lingkungan belajar peserta didik

dalam bentuk strategi yang diciptakan guru untuk mengoptimalkan potensi-

potensi yang dimiliki oleh peserta didinamika dalam mempelajari IPA, dan

menggunakan konsep IPA tersebut dalam memahami lingkungan merupakan

faktor yang sangat penting. Peran seorang guru dalam melaksanakan strategi

pembelajaran IPA yang baik adalah sebagai sumber belajar, fasilitator,

pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, evaluator, dan katalisator

dalam pembelajaran, serta mengontrol konsep IPA yang dipahami peserta didik

(Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 11).

Kompetensi penting yang harus dikuasai guru untuk mendukung kegiatan

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, adalah variasi strategi pembelajaran.

Guru yang kaya variasi model pembelajaran menjadikan kegiatan pembelajaran

di kelas menjadi kondusif dan nyaman bagi peserta didik. Guru harus selalu

memperbaharui pengetahuan dan keterampilan pembelajaran agar dapat terus

menyesuaikan dengan tuntutan perubahan kurikulum maupun standar pendidikan

(Suharno, 2014: 2). Guru juga berperan sebagai pengembang kurikulum bagi

kelasnya, yang akan menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan
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nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum kepada peserta didik. Dalam hal ini,

tugas guru tidak hanya mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge) akan

tetapi lebih dari itu, yaitu membelajarkan anak supaya dapat berfikir integral dan

komprehensif, untuk membentuk kompetensi dan mencapai makna tertinggi.

Kegiatan tersebut bukan hanya berwujud pembelajaran di kelas tetapi juga dapat

berwujud kegiatan lain, seperti bimbingan belajar kepada peserta didik (Mulyasa,

2006: 96).

Agar pembelajaran benar-benar bermakna menurut Sampurno (dalam Suharno,

2014: 9) hal yang harus diperhatikan yaitu, mental guru. Mental guru yang perlu

dihilangkan adalah: mengajar dengan tanpa persiapan yang matang, malas

bekerja sama dengan guru lain dan menganggap guru lain tidak lebih pintar,

lebih “hijau” atau sederet lagi prasangka yang ada di kepala mengenai label

negatif pada sesama guru, senangnya yang mudah-mudah saja dan tidak mau

mengambil resiko, misalnya maunya hanya mengandalkan buku teks tanpa mau

merencanakan pembelajaran, termasuk menggunakan metode pembelajaran

memilih yang mudah tanpa persiapan yang rumit seperti eksperimen di

laboratorium.

Kemampuan guru yang kurang menurut Ismail (2014: 17) akan dapat

menyebabkan kebingungan dalam memilih metode pembelajaran. Metode

pembelajaran yang dijalankan hanya alakadarnya saja dan kurang bervariasi.

Guru akan cendrung lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang sama

dan berulang-ulang. Hal ini akan membuat pembelajaran hanya berlangsung satu
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arah, yaitu guru lebih mendominasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Hal ini akan menyebabkan peserta didik tidak antusias dan cenderung apatis

dalam memperhatikan pelajaran yang disajikan guru. Sehingga karena metode

pembelajaran cenderung sama, sumber belajar dan media pembelajaran pun

menjadi tidak maksimal dalam menjelaskan materi pembelajaran. Dalam

pelaksanaan pembelajaran tematik diperlukan persiapan yang matang oleh guru.

Mulai dari perencanaan tujuan pembelajaran sampai pada persiapan media

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Alasan yang sering dikeluhkan

oleh guru adalah kurangnya fasilitas sekolah yang mendukung proses

pembelajaran. Jika saja guru mau meluangkan waktu untuk berfikir kreatif, tentu

hal ini tidak menjadi masalah yang besar. Karena saat ini banyak media

pembelajaran yang bisa diperoleh dengan mudah.

Peran guru IPA, menurut Standards for Sciense Teacher Preparation (NSTA) di

Amerika Serikat harus memenuhi beberapa standar-standar yang telah

ditetapkan, diantaranya : (1) Standar pengetahuan materi, dimana seorang guru

IPA harus menguasai materi IPA dengan cara memahami dan mengartikulasi

pengetahuan IPA, serta mempraktikkannya. Sebelum mengajarkan IPA untuk

peserta didik, seorang guru harus benar-benar memahami fakta, data, prinsip,

konsep, hukum, dan teori IPA yang benar; (2) Standar pengetahuan

pembelajaran, guru IPA yang efektif, jika mampu memahami cara peserta didik

belajar dan mengoptimalkan pengetahuan IPA peserta didik dalam proses

inkuiri; (3) Lingkungan belajar, guru IPA harus mampu merencanakan proses
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pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Perencanaan seorang guru IPA

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, sesuai standar yang teah

ditetapkan. Dalam menata lingkungan belajar harus mempertimbangkan sistem

sosial peserta didik, konsep IPA, proses inkuiri, dan Kesehatan Keselamatan

Kerja (K3) peserta didik. (4) Stadar keselamatan, proses pembelajaran yang

dilaksanakan oleh guru IPA harus memerhatikan keselamatan peserta didik.

Dalam penetapan standar keselamatan perlu disesuaikan dengan fisik dan

psikologi peserta didik; (5) Dampak terhadap pembelajaran, setelah proses

pembelajaran IPA, ketika seorang individu sudah memahami konsep IPA maka

seorang guru harus dapat merancang instrument untuk mendiagnosa pemahaman

peserta didik dan efek pengiringnya (nurturant effect); (6) Pengetahuan dan

keterampilan professional, seorang guru IPA harus selalu meningkatkan

kompetensi profesionalnya dalam penguasaan materi IPA dan penguasaan

pedagogi IPA (Wisudawati dan Sulistyowati, 2014: 12-13).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan Mei hingga Juni 2017

pada tahun ajaran 2016/2017 di SMP se-Kotamadya Bandar Lampung, tepatnya

di empat kecamatan yaitu : Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Langkapura,

Kecamatan Tanjung Seneng, dan Kecamatan Kemiling.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPA SMP se-Kotamadya

Bandar Lampung yang menerapkan K13, dengan sampel guru IPA kelas VII di

empat kecamatan yaitu : Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Langkapura,

Kecamatan Tanjung Seneng, dan Kecamatan Kemiling. Sampel yang digunakan

pada penelitian ini yaitu guru IPA yang mengajar kelas VII. Keseluruhan sekolah

menengah pertama yang tersebar di empat kecamatan yang berbeda di teliti,

yaitu terdapat delapan sekolah yang terdiri atas lima sekolah negeri dan tiga

sekolah swasta.



39

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling yang menurut Ali (1985: 65) adalah teknik pengambilan sampel yang

didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri,

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Populasi pada penelitian ini sebanyak 38 guru IPA dari sekolah yang

menerapkan K13-Revisi, sedangkan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 19

guru IPA yang mengajar kelas VII. Data populasi dan sampel dari masing-

masing sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data persebaran populasi dan sampel

No Wilayah
(Kecamatan)

Nama Sekolah Populasi Sampel

1 Rajabasa
SMP N 2 Bandar Lampung 5 2
SMP Al-Kautsar 5 3
SMP Global Madani 4 3

2 Kemiling
SMP N 26 Bandar Lampung 5 2

SMP N 14 Bandar Lampung 6 2

3 Langkapura SMP IT Fitrah Insani 5 3

4 Tanjung Seneng
SMP N 20 Bandar Lampung 4 2

SMP N 19 Bandar Lampung 4 2
Jumlah 38 19

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif.

Menurut Ali (1985: 120) penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi

sekarang dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan

secara objektif dalam suatu deskripsi situasi mengenai hambatan guru IPA kelas

VII se-Kotamadya Bandar Lampung dalam mengimplementasikan K13-revisi.
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D. Prosedur penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu observasi dan pelaksanaan penelitian.

Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada observasi adalah:

a. Mencari informasi terkait jumlah sekolah SMP yang ada di Kotamadya

Bandar Lampung yang menggunakan K13-revisi.

b. Membuat surat izin observasi untuk sekolah yang dijadikan sebagai

tempat penelitian.

c. Melakukan observasi ke sekolah dan meminta data guru sebagai data

awal untuk menentukan jumlah sampel penelitian.

d. Menyusun proposal penelitian.

e. Mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian

yang terdiri atas kuisioner dan wawancara yang berisi tentang hambatan

dalam pengimplementasian K13-revisi yang diberikan kepada guru IPA

kelas VII.

2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Berdiskusi dengan guru terkait jadwal pelaksanaan dan teknis

pelaksanaan penelitian.
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b. Membagikan kuisioner mengenai hambatan guru IPA dalam

mengimplementasikan K13-revisi kepada sampel dan memberikan waktu

menyelesaikan. Menjelaskan petunjuk pengerjaan kuisioner.

c. Mengolah data yang diperoleh dari kuisioner dengan cara

mempersentasikan hasilnya dan membandingkan dengan hasil jawaban

dari wawancara untuk mengetahui gambaran tentang hambatan apa saja

yang dialami guru IPA dalam mengimplementasikan K13-revisi.

d. Mendeskripsikan hambatan apa saja yang dialami guru IPA dalam

mengimplementasikan K13-revisi.

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri atas data kualitatif. Data kualitatif berupa faktor -

faktor penghambat yang diperoleh dari jawaban kuisioner guru dan berisi

mengenai pertanyaan dan pernyataan terkait hambatan dalam

mengimplementasian K13-revisi dan faktor-faktor penghambat dalam

pengimplementasian K13-revisi.

2. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Kuisioner

Kuisioner yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuisioner

berstruktur dengan bentuk jawaban gabungan. Menurut Ali (1985: 88)
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kuisioner berstruktur yaitu kuisioner yang menyediakan kemungkinan

jawaban dan model kuisioner yang digunakan menggunakan model

kuisioner gabungan. Model kuisioner gabungan yaitu model kuisioner

yang berisi pertanyaan/ pernyataan secara tertutup dan terbuka. Model ini

memungkinkan peneliti mendapatkan isu-isu tersembunyi disamping

jawaban-jawaban yang dapat dilakukan secara cepat sebagaimana model

kuisioner tertutup (Firdaus, 2012: 68). Kuisioner ini berisi butir

pertanyaan dengan alternatif jawaban “Ya”, “Tidak”, “Tidak Tahu”, dan

juga terdapat beberapa soal yang memerlukan jawaban uraian. Kuisioner

yang digunakan memiliki 15 Indikator dan 31 pertanyaan. Rincian butir

pertanyaan kuisioner yang digunakan untuk mengetahui hambatan K13-

revisi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Kisi-kisi kuisioner
Variabel Sub-variabel Indikator Item soal

Identifikasi
hambatan
implementasi K13-
revisi

Perencanaan Pembelajaran Penyusunan RPP 1, 2

Proses Pembelajaran

Apersepsi 3, 4

Tujuan pembelajaran 5

Strategi pembelajaran 6, 7, 8

Pendekatan saintifik 9, 10, 12
Managemen kelas 11, 13, 14, 15

Kesimpulan 16

Teks Pembelajaran

Media pembelajaran 17

Alat pembelajaran 18, 23

Sarana dan prasarana 19, 20, 21, 22
Sumber belajar 24

Proses dan Pelaksanaan
Penilaian

Penilaian 25, 26

Informasi

Sosialisasi 27, 28

Pelatihan tentang pelaksanaan K13 29

Buku panduan guru 30, 31
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b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari

pengisian kuisioner. Menurut Ali (1985: 83) wawancara merupakan salah

satu teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengadakan

tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber

data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara

terstandar. Wawancara berstandar ialah wawancara yang direncanakan

berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan

terlebih dahulu. Semua pihak yang diwawancara dalam hal ini responden

yang telah diseleksi melalui metode sampling, diberi pertanyaan, sebagai

pedoman wawancara (Fathoni, 2011: 108).

Pertanyaan yang ada di wawancara merupakan pertanyaan yang telah

dikembangkan oleh peneliti dan beracuan pada kisi-kisi pertanyaan

kuisioner dengan 15 indikator dan 20 pertanyaan. Rincian butir pertanyaan

wawancara yang digunakan untuk mengetahui hambatan K13-revisi dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kisi-kisi wawancara
No Indikator Nomor

Item Soal
1 Hambatan guru terkait perencanaan pembelajaran 3
2 Hambatan guru berhubungan dengan pendekatan saintifik 8, 9, 10

3 Hambatan guru berhubungan dengan manajemen kelas dalam menerapkan K13-revisi. 11, 12
4 Hambatan guru berhubungan dengan kegiatan apresepsi yang sesuai dengan materi pembelajaran. 4
5 Hambatan guru berhubungan dengan tujuan pembelajaran dengan indikator yang akan dicapai yang

sesuai dengan K13-revisi.
5

6 Hambatan guru berhubungan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan K13-revisi. 6, 7

7 Hambatan guru berhubungan dengan kegiatan menyimpulkan dalam kegiatan menutup pembelajaran. 13
8 Hambatan guru berhubungan dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran

dengan menggunakan K13-revisi.
14

9 Hambatan guru berhubungan dengan alat pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan K13-revisi

16
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10 Hambatan guru berhubungan dengan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan K13-revisi

15

11 Hambatan guru berhubungan dengan sumber belajar yang sesuai dengan pembelajaran dengan
menggunakan K13-revisi.

17

12 Hambatan guru berhubungan dengan penilaian pada K13-revisi. 18, 19
13 Hambatan guru berhubungan dengan kegiatan sosialisasi K13-revisi 1
14 Hambatan guru berhubungan dengan buku panduan guru 20
15 Hambatan guru berhubungan dengan pelatihan tentang pelaksanaan K13-revisi. 2

F. Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang didapatkan dari kuisioner, kemudian diolah dengan

menggunakan teknik persentase dan data kualitatif dari wawancara dianalisis

dengan mendeskripsikan untuk menggambarkan seberapa besar hambatan yang

dialami oleh guru IPA dalam mengimplementasikan K13. Penjelasan lebih

lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Kuisioner.

Kuisioner yang dibuat untuk penelitian ini bersifat campuran, dimana di

dalam kuisioner ini sudah tersedia pilihan jawaban yang bisa digunakan untuk

mengisi pertanyaan maupun pernyataan dengan jawaban yang besifat

mendalam yang diisi sendiri oleh responden. Isi kuisioner ini digunakan untuk

mengetahui hambatan apa saja yang mungkin dialami oleh guru mata

pelajaran IPA dalam mengimplementasikan K13. Kuisioner yang digunakan

yaitu dengan memodifikasi dari kuisioner yang telah dikembangkan oleh

Arista, Munandar, dan Komarayanti (2014, 10-12) dan Fitriany dan Susilo

(2014: 1) dengan 15 indikator dan 31 pertanyaan.

Kuisioner ini disebarkan ke delapan sekolah yang tersebar di empat

kecamatan yang berbeda, diisi oleh guru IPA sebagai responden yang
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berjumlah 19 orang. Perolehan data yang diperoleh dari kuisioner kemudian

ditabulasikan ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Tabulasi data kuisioner

No Aspek Indikator Pertanyaan
Respon guru

Terhambat
Tidak

terhambat

1
Perencanaan
Pembelajaran RPP

1

2

2
Proses

Pembelajaran

Apersepsi
3
4

Tujuan pembelajaran 5

Strategi pembelajaran
6
7
8

Pendekatan saintifik
9

10
12

Managemen kelas

11
13
14
15

Kesimpulan 16

3
Teks

Pembelajaran

Media pembelajaran 17

Alat pembelajaran
18
23

Sarana dan prasarana

19
20
21
22

Sumber belajar 24

4

Proses dan
Pelaksanaan

Penilaian
Penilaian

25

26

5 Informasi

Sosialisasi
27
28

Pelatihan tentang
pelaksanaan K13-revisi

29

Buku panduan guru
30
31

Sumber : dimodifikasi dari Arista, Munandar, dan Komarayanti (2014, 10-12)
dan Fitriany dan Susilo (2014: 1)

Kemudian hasilnya direkapitulasi dengan cara mempersentasekan. Untuk

memperoleh persentase skor pada tiap butir pertanyaan menurut Ali (2013:

201) digunakan rumus sebagai berikut:

% = X 100

Keterangan :
N = jumlah seluruh nilai
n = nilai yang diperoleh
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Setelah diperoleh persentase tiap butir pertanyaan kemudian dihitung

persentase tiap indikator dengan cara menjumlahkan persentase tiap butir

pertanyaan kemudian dibagi dengan jumlah butir pertanyaan yang ada dalam

setiap indikator. Hasil persentase akhir yang diperoleh diinterpretasikan ke

dalam kriteria-kriteria tertentu.

Tabel 5. Kriteria tingkat hambatan pengimplementasian K13-revisi

No Kriteria Interval nilai (%)
1 Sangat Menghambat 76-100
2 Menghambat 51-75
3 Cukup Menghambat 26-50
4 Sangat Tidak Menghambat ≤ 25

Sumber: dimodifikasi dari Arista, Munandar, dan Komarayanti (2014: 9)

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstandar

dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu Wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini berisi pertanyaan mengenai hambatan

tentang pelaksanaan K13-revisi. Wawancara ini dilakukan kepada semua

guru IPA sebagai responden yang berjumlah 19 orang. Data yang diperoleh

dari hasil wawancara dianalisis secara deskriptif dan dilakukan pencocokan

dengan data yang diperoleh dari kuisioner tanggapan guru. Perolehan data

yang diperoleh dari wawancara kemudian direkapitulasi ke dalam tabel

transkrip berikut :
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Tabel 6. Tabulasi transkrip wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA
Nama :
Jabatan :
Asal Sekolah :
Waktu :
Tempat :

Percakapan
Penanya :
Narasumber :

Sumber : dimodifikasi dari Ismail (2014 : 117)

Kemudian hasil yang didapat ditabulasikan dalam tabel deskripsi hasil

wawancara, seperti tabel berikut :

Tabel 7. Tabulasi deskripsi wawancara

No Indikator Deskripsi
1
2
3

Sumber : dimodifikasi dari Tohirin, 2012: 118
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulkan

bahwa faktor penghambat paling utama dalam pelaksanaan K13-revisi

menurut guru yaitu : (1) aspek proses pembelajaran yaitu dalam pemilihan

stategi pembelajaran dan managemen kelas; dan (2) aspek teks pembelajaran

yaitu pada berkaitan dengan media, alat, sarana prasarana, dan sumber belajar.

B. Saran

1. Kelemahan dari penelitian ini yaitu instrument yang digunakan belum

dilakukan uji validitas dan realibilitas, sehingga untuk penelitian

selanjutnya diharapkan melakukan uji validitas dan realibilitas terlebih

dahulu agar hasil yang didapat lebih dapat dipercaya.

2. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan K13-revisi dapat

diminimalisir oleh guru, mengingat peran penting guru dalam pelaksanaan

kurikulum baru ini, maka untuk itu guru harus mengoptimalkan lagi
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kopetensinya dengan melakukan diskusi antar sesama guru, baik itu di

lingkungan sekolah maupun di MGMP.
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