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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia saat ini adalah 

mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah 

dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. 

Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan arus globalisasi dan berbagai 

isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan 

informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan 

pendidikan di tingkat internasional. Hal-hal tersebut menuntut adanya 

perubahan di bidang pendidikan. Termasuk pada pengembangan dan 

penyempurnaan pola pikir peserta didik sehingga diperlukan adanya 

perubahan kurikulum (Permendikbud, 2013
b
: 2).  

 

Dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Permendikbud tahun 2013 nomor 

67, kurikulum 2013 dikembangkan dengan menggunakan filosofi untuk 

mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, 

kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang 

sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa 

dan umat manusia. Sehingga terdapat perubahan-perubahan dalam 
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kurikulum 2013, salah satunya adalah perubahan standar proses yang 

berhubungan dengan strategi pembelajaran. Kurikulum 2013 dilakukan 

melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan tematik-terpadu. 

Maka pada tahun 2013 terdapat sebuah kurikulum baru yang dilaksanakan 

di beberapa sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah 

menengah, yakni kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini kemudian pada 

tahun ajaran 2014/2015 dilaksanakan pada semua sekolah dalam rangka 

pemerataan pelaksanaan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. 

 

Menurut Uno (2012: 153), agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan 

baik dan hasilnya dapat diandalkan, maka perbaikan pembelajaran 

diarahkan pada pengelolaan proses pembelajaran. Guru wajib merancang 

dan mengelola pelaksanaan pembelajaran yang aktif untuk peserta didik. 

Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pengetahuan 

diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui 

aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta 

dan sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan. Oleh sebab itu, ketiga ranah kompetensi 

tersebut memiliki aktivitas yang harus difasilitasi oleh guru pada 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Segala aktivitas tersebut dapat 

terlaksana jika guru paham dalam merencanakan kegiatan pembelajaran 

yang sesuai. Selain perencanaan, kesesuaian apa yang guru rencanakan 

dengan pemahaman guru dalam mengimplemetasikan kurikulum 2013 yang 
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telah dibuat oleh pemerintah akan membuat tujuan pendidikan yang 

diharapkan tercapai. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dihubungkan bahwa proses 

pelaksanaan pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam 

keberhasilan setelah tahap perencanaan. Penyusunan kurikulum yang 

kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik akan  menghasilkan 

pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Sehingga tidak berhenti 

pada perencanaan pembelajaran yang baik melainkan juga penting dalam 

hal pelaksanaan yang baik. Menurut Chatib (2012: 17) guru merupakan 

sebuah profesi. Profesionalitas guru tentunya sangat terkait dengan unsur 

manajemen kerja guru: bagaimana guru membuat perencanaan, kemudian 

mengaplikasikannya dengan pembelajaran di kelas. Keberhasilan 

pelaksanaan kurikulum dipengaruhi pula oleh seorang implementator 

kurikulum, yakni guru. 

 

Selain menejemen kerja guru, keberhasilan pelaksanaan kurikulum tidak 

lepas dari latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh 

guru. Menurut Chatib (2012: 30), tidak mungkin sekolah akan mempunyai 

guru yang berkualitas jika guru tersebut tidak pernah melaksanakan 

pelatihan dan pengembangan kompetensinya. Sehingga dapat peneliti 

simpulkan bahwa latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dipelajari 

oleh guru akan meningkatkan proesionalitas kerja guru. Hal tersebut akan 

berdampak pada saat guru tersebut merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran kepada peserta didik.  
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Pemahaman guru dalam menjalankan implementasi kurikulum menjadi 

penting. Pengalaman belajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, 

dan masyarakat menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar 

seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. Sebagai implementator, 

pemahaman guru juga menentukan keberhasilan pencapaian keberhasilan 

kegiatan pembelajaran seluruh peserta didik. Berdasarkan penjelasan 

tersebut dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 bahwa 

kurikulum menganut pembelajaran yang dilakukan guru (taught curriculum) 

dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di 

sekolah, kelas, dan masyarakat. 

 

Karakter pendekatan saintifik yang ditetapkan pada SD yaitu dengan 

menggunakan pendekatan tematik. Hal ini ditunjukkan dengan kurikulum 

yang memuat konsep pembelajaran terpadu  yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik. 

 

Melakukan perubahan terhadap suatu kurikulum saja tidaklah cukup. 

Melainkan, perubahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah haruslah benar 

dalam prosesnya di lapangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud 

Nomor 67 tahun 2013 bahwa Proses pendidikan adalah suatu proses yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi 

dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik 

dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, 

dipelajari sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan 
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fisik peserta didik. Untuk itu, guru, dalam hal ini sebagai implementator 

kurikulum haruslah tepat dalam melaksanakannya dalam proses 

pembelajaran. Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 ini 

maka perlu dilakukan penelitian yang dapat mendeskripsikan pelaksanaan 

kurikulum 2013 di sekolah. 

 

Pada tahun ajaran 2013/2014 terdapat satu sekolah di Kecamatan Teluk 

Betung Utara, Bandar Lampung yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

menggunakan kurikulum 2013, yakni SD Negeri 1 Pengajaran sebagai 

sekolah percontohan. Untuk mengamati penerapan pembelajaran IPA 

menggunakan kurikulum 2013 di kelas V sekolah tersebut, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “Kajian Implementasi Pembelajaran IPA  

Berdasarkan Kurikulum 2013 pada Kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015”  

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah Bagaimana Implementasi Pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 

2013 pada kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar Lampung dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

1. Apakah perencanaan pembelajaran IPA pada kelas V SD Negeri 1 

Pengajaran, Bandar Lampung sudah sesuai dengan standar proses? 

2. Apakah pelaksanaan pembelajaran IPA pada kelas V SD Negeri 1 

Pengajaran, Bandar Lampung sudah sesuai dengan standar proses? 
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3. Apakah proses pembelajaran IPA pada V SD Negeri 1 Pengajaran, 

Bandar Lampung sudah sesuai dengan Hakikat IPA dengan menerapkan 

pendekatan saintifik? 

4. Apakah  proses pembelajaran IPA pada kelas V SD Negeri 1 

Pengajaran, Bandar Lampung sudah sesuai dengan pembelajaran 

tematik Integratif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPA berdasarkan 

kurikulum 2013 pada kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar 

Lampung sesuai standar proses. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA berdasarkan 

kurikulum 2013 pada kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar 

Lampung sesuai standar proses. 

3. Mendeskripsikan proses pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 

2013 pada kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar Lampung sesuai 

hakikat  IPA dengan menerapkan pendekatan saintifik. 

4. Mendeskripsikan proses pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 

2013  pada kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar Lampung sesuai 

dengan pembelajaran tematik integratif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Sekolah: informasi tentang pelaksanaan pembelajaran IPA berdasarkan 

kurikulum 2013. 

2. Guru: merefleksi kemampuan guru dalam membelajarkan IPA 

berdasarkan kurikulum 2013. 

3. Peneliti: menjadi bahan pembelajaran peneliti sebagai calon guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. 

4. Pemerintah: sebagai bahan evaluasi dan masukan sejauh mana 

pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang dibahas 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Implementasi pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 2013 dalam 

penelitian ini adalah ikhtisar atau gambaran pelaksanaan kurikulum 

2013 yang berisi fakta tentang hal-hal yang berkaitan dengan  

perencanaan dan pelaksanaan kurikulum 2013 yang sesuai dengan 

standar proses dalam pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 1 

Pengajaran melalui perangkat dan implementasi pembelajaran. 

2. Subyek penelitian ini adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

IPA yang dibuat oleh guru kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar 

Lampung. 

3. Kemampuan mengajar guru kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar 

Lampung yang dibahas pada penelitian ini adalah kemampuan dalam 

membelajarkan IPA sesuai dengan pendekatan saintifik. 
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4. Kemampuan mengajar guru kelas V SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar 

Lampung yang dibahas pada penelitian ini adalah kemampuan dalam 

membelajarkan IPA sesuai dengan pendekatan tematik integratif. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

memajukan pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Pada tahun 

2013,  diimplementasikan sebuah kurikulum baru. Perubahan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum berbasis praktis dengan mengembangkan keterpaduan 

materi, menggunakan tema populer sebagai konteks yang tidak hanya 

melihat pada hasil pembelajaran tetapi juga proses pembelajaran. 

  

Pada implementasi pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah 

kesesuaian tema yang diajarkan dengan konsep yang sesuai dengan 

kurikulum, penerapan pendekatan saintifik dan tematik integratif serta 

perancangan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. Hal 

tersebut diamati melalui perencanaan pra-pembelajaran dan pembelajaran di 

kelas. Pengamatan perencanaan pra-pembelajaran diamati dari segi rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pengamatan pembelajaran di kelas 

meliputi kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas dan pelaksanaan 

pembelajaran.  

 

Pada proses implementasi kurikulum di kelas, dibutuhkan implementator, 

dalam hal ini guru. Pemahaman guru dalam memenuhi standar proses, serta 
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pembelajaran menggunakan tematik integratif dan pendekatan saintifik akan 

mempengaruhi perencanaan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.  

Sehingga kesesuaian implementasi kurikulum 2013 dikelas oleh guru dapat 

tercapai.  Ketercapaian guru dalam menyesuaikan pembelajaran sesuai 

dengan standar proses dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis 

pendidikan yang dimiliki guru, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh 

guru dan pengalaman mengajar guru.  

 

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, dapat dilihat pada bagan di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Terkait Implementasi Pembelajaran IPA 

berdasarkan kurikulum 2013 
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