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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum 2013 pada

pembelajaran IPA pada kelas V di SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar Lampung

tahun ajaran 2014/2015 sesuai dengan standar proses, pendekatan saintifik, dan

tematik integratif. Sampel penelitian adalah seluruh guru kelas yang mengajar di

kelas V yang dipilih secara purposive sampling. Jenis data penelitian ini adalah

data kualitatif berupa deskripsi pelaksanaan pembelajaran dikelas yang dilakukan

oleh guru. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil skor

sampel dengan skor berdasarkan lembar pelaksanaan pembelajaran dengan

standar proses, pendekatan saintifik, dan tematik terpadu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh guru melaksanakan pembelajaran

IPA bedasarkan kurikulum 2013 yang sesuai standar proses berdasarkan

perolehan skor pada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dengan presentase



skor rata-rata 76,5% berkriteria tinggi. Hal tersebut didukung dalam kegiatan inti

dan penutup seluruh responden yang mencapai kriteria tinggi (86,3% dan 87,5%).

Akan tetapi pada kegiatan pendahuluan setiap responden hanya melaksanakan

sebagian kegiatan yang sesuai standar proses dengan perolehan kriteria sedang

(55,6%). Seluruh guru melaksanakan pembelajaran IPA bedasarkan kurikulum

2013 yang sesuai penerapan pendekatan saintifik dengan persentase skor rata-rata

83,35% berkriteria tinggi. Hal ini ditunjukkan pada saat pembelajaran responden

memfasilitasi peserta didik untuk mencoba, mengamati, menganalisis, menalar

dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran. Selama pembelajaran responden

menyajikan pembelajaran sesuai tema dengan memasukkan beberapa mata

pelajaran dalam satu proses pembelajaran serta memuat komponen karakteristik

terpadu. Seluruh guru melaksanakan pembelajaran IPA bedasarkan kurikulum

2013 yang sesuai pembelajaran tematik terpadu dengan persentase skor rata-rata

83,35% berkriteria tinggi.

Dengan demikian hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi pembelajaran

IPA berdasarkan kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh guru-guru kelas V pada

SD Negeri 1 Pengajaran, Bandar Lampung memiliki kriteria tinggi. Kesesuaian

tersebut didapat berdasarkan analisis pelaksanaan pembelajaran dengan standar

proses, pendekatan saintifik, dan tematik terpadu.
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