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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teori 

1. Kajian Tentang Kurikulum 2013 

 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berlaku di Indonesia 

saat ini. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk mengembangkan berbagai 

kompetensi, sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang disesuaikan 

dengan perkembangan zaman dan IPTEK. Menurut Fadillah, kurikulum 

2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan 

dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan.1 Pernyataan tersebut 

menggambarkan bahwa esensi dari kurikulum 2013 adalah  untuk 

membentuk sikap atau karakter peserta didik, selain itu juga untuk 

membentuk hard skill yaitu berupa keterampilan peserta didik.  

 Kurikulum 2013 menganut : (1) pembelajaran yang dilakukan guru 

(taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa 

kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) 

pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai 

dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik.2 

Dapat kita pahami bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru 

                                                           
 1 M.Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran MI/SD, (Jakarta:Ar-

Ruzz Media,2013), hal.16-17 
2 Kemendikbud, Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kurikulum SMP-MTs., 

(Jakarta: Mendikbud, 2013), hal. 6. 
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yang saat ini berlaku di Indonesia, kurikulum ini menekankan pada tiga 

aspek pokok yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotorik). 

a. Karakteristik  Kurikulum 2013 

Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri. Demikian 

halnya dengan kurikulum 2013. Adapun karakteristik kurikulum 2013 

antara lain: 

1) Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial,  

rasa ingin tahu,  kreativitas, kerja sama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik.  

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.  

3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkan nya dalam  berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.  

4) Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap,  pengetahuan, dan keterampilan.  

5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 

dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dalam mata pelajaran.  

6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi 

dasar. Dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti.  

7) Kompetensi dasar dikembangkan di dasarkan pada prinsip 

akumulatif,  saling memperkuat dan memperkaya antar mata 

pelajaran dan jenjang pendidikan.3 

 

 Selain beberapa karakteristik di atas, Kurikulum 2013 juga 

memiliki beberapa karakteristik yang lain, yaitu: 

 

 

                                                           
 3Ma’as Shobirin, Konsep dan implementasi Kurikulm 2013 di Sekolah Dasar, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal 39-40 
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1) Belajar tuntas 

Belajar tuntas, yaitu peserta didik tidak diperkenankan 

mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan prosedur yang benar. Peserta didik harus 

mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai kebutuhan. 

2) Penilaian autentik 

Penilaian dilakukan secara holistic. Tidak hanya mengukur apa 

yang diketahui peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur 

apa yang dapat dilakukan peserta didik. 

3) Penilaian berkesinambungan 

Penilaian dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

4) Menggunakan tenknik penilaian yang bervariasi 

Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tes tulis, lisan, produk, 

portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. 

5) Berdasarkan acuan criteria 

Penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan. Misalnya, disesuaikan dengan Ketuntasan Belajar 

Minimum (KKM).4 

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ini lebih menekan pada 

kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki peserta didik sesuai 

                                                           
 4Rini Andriani, Ciri-ciri dan Karakteristik kurikulum 2013, dalam 

http://www.membumikanpendidikan.com/2015/01/ciri-ciri-dan-karakteristik-kurikulum.html?m=1 

diakses pada 30 Nopember 2017 

http://www.membumikanpendidikan.com/2015/01/ciri-ciri-dan-karakteristik-kurikulum.html?m=1
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Kompetensi inti sehingga peserta didik tidak hanya dituntut 

mengetahui dan memahami melainkan juga mampu melakukan atau 

mempraktikan. Selain itu, penilaian autentik merupakan salah satu 

karakteristik utama dalam kurikulum 2013, yang mana penilaian ini 

menilai tiga aspek yaitu aspek afektif (sikap), aspek kognitif 

(pengetahuan), dan aspek psikomotorik (keterampilan). 

b. Tujuan kurikulum 2013 

Tujuan kurikulum 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard 

skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global 

2) Membentuk dan meningkatan sumber daya manusia yag produktif, 

kreatif dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan 

Negara Indonesia 

3) Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan 

menyiapkan materi dan memyiapkan administrasi mengajar, sebab 

pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum dan 

buku tekas yang digunakan dalam pembelajaran 

4) Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga 

masyarakat serta seimbang dalam menentukan dan mengendalikan 

kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan 

5) Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan 

tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai, sebab sekolah akan 
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diberi keluasan untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai 

dengan kondisi satuan pendidikan.5 

 Sedangkan menurut Rusman, kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa.6 

 Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kurikulum 2013 ini bertujuan untuk membentuk sumber daya 

manusia yang produktif, kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan 

zaman dan perkembangan IPTEK, kurikulum juga bertujuan untuk 

peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang sesuai peradaban 

dunia, selain itu kurikulum 2013 memberikan kemudahan kepada 

tenaga pendidik karena pemerintah telah menyiapkan komponen 

kurikulum dan buku teks yang digunakan. 

2. Kajian Tentang Implementasi Kurikulum 2013 

 Menurut Schubert yang dikutip oleh Syarifuddin, implementasi 

merupakan sistim rekayasa.7 Secara istilah, Implementasi adalah suatu 

proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan 

                                                           
 5 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, (Jakarta; 

Prestasi Pustaka, 2013), hal.29-30 

 6 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu: Teori, Praktik dan Penilaian, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), hal. 92 

 7 Syarifuddin Nurdin dan Baisyriduddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 70 
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pengetahuan, keterampilan, maupun nilai, dan sikap. Secara sederhana 

implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum 

tertulis dalam bentuk pembelajaran.8 Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa implementasi merupakan penerapan atau 

pengaplikasian suatu idea tau konsep. 

 Sedangkan Implementasi kurikulum adalah upaya pelaksanaan atau 

penerapan kurikulum yang telah dirancang/didesain. Dalam implementasi 

kurikulum, dituntut upaya sepenuh hati dan keinginan kuat dalam 

pelaksanaanya, permasalahan besar akan terjadi apabila yang 

dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah 

dirancang.9 

 Pada Implementasi kurikulum 2013, guru harus bekerja keras 

mengembangkan kreasi, inovasi, dan imajinasi untuk menumbuhkan 

kembangkan antusiasme peserta didik terhadap pembelajaran. 

Selanjutnya, kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi 

Kurikulum 2013 adalah kreativitas guru, karena guru merupakan faktor 

penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil 

tidaknya peserta didik dalam pembelajaran. Implementasi Kurikulum 

2013 meliputi tiga hal pokok, yaitu: 

 

 

                                                           
 8 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 211. 

 9 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013; 

Memahami Berbagai Aspek Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Kata Pena, 2014), hal. 5. 
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a. Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Perencanaan pembelajaran memiliki urgensi yang tinggi 

terhadap pelaksanaannya, sebab perencanaan akan sangat berkaitan 

erat dengan upaya guru dalam mengajar peserta didik. Menurut 

Hamzah B. Uno, perencanaan merupakan suatu cara yang memuaskan 

untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan 

berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan 

yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.10 Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat 

diartikan sebagai suatu proses penyusunan materi pembelajaran, 

penggunaan media pengajaran, penggunaan atau pendekatan metode, 

dan penilaian, menentukan alokasi waktu untuk mencapai tujuan 

tertentu.11 

Selain pengertian seperti yang diuraikan di atas, ada beberapa 

pengertian tentang perencanaan pembelajaran antara lain: 

1) Proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang 

akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

2) Perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan? 

Kapan? Dimana? Bagaimana cara melakukannya?  

3) Sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara 

matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan 

                                                           
 10 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 2 

 11 Ibid,… hal. 57 
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datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

4) Proses penyiapan seperangkat pembelajaran untuk dilaksanakan 

pada waktu yang akan datang, yang diarahkan untuk mencapai 

sasaran kompetensi.  

5) Proses pengambilan keputusan atau sejumlah alternatif (pilihan) 

mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa 

yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta 

pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya, yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.12 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa 

Perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan memikirkan, 

menentukan dan pengambilan keputusan secara sistematis sebagai 

upaya mencapai tujuan dalam pembelajaran. 

Salah satu fungsi utama dari perencanaan pembelajaran adalah   

sebagai pemandu atau pedoman dalam penyususunan progam 

pembelajaran, penyiapan proses pembelajaran, penyiapan bahan dan  

media pembelajaran, dan penyiapan perangkat penilaian. 13 Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Perencanaan pembelajaran 

merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pendidikan, karena 

perencanaan pembelajaran ini nantinya akan digunakan oleh guru 

                                                           
 12E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), hal. 216.   

 13 Teguh Triwiyanto, ManajemenKurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), hal. 97 
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sebagai alat pemandu dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

dalam kelas. Oleh sebab itu, Penyusunan perencanaan pembelajaran 

harus tepat dilakukan guru karena perencanaan pembelajaran memiliki 

fungsi yang sangat strategis bagi pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa karakteristik, 

yaitu: (1) Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses 

berpikir,artinya suatu pembelajaran disusun dengan mempertimbingkan 

segala aspek yang mungkin berpengaruh dan mempertimbangkan 

segala sumber yang ada, 2) Perencanaan pembelajaran disusun untuk 

mengubah perilaku peserta didik sessuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, (3) Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan.14 Sebagai 

rujukan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran ini, ada empat hal 

yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 

1) Standar kompetensi lulusan (SKL), hal ini digunakan sebagai 

rujukan dalam merumuskan tujuan pembelajaran serta evaluasi hasil 

belajar dan pembelajaran yang dicapai peserta didik 

2) Standar isi, hal ini digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan 

ruang lingkup serta kedalaman materi yang akan dibahas dalam 

kegiatan belajar dan pembelajaran yang sedang dirancang.  

                                                           
 14 Wina Sanjaya, Perencanaan Pembelajaran dan Diseain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 29 
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3) Standar sarana, hal ini digunakan untuk merumuskan teknologi 

pendidikan yang digunakan dalam belajar dan pembelajaran 

termasuk peralatan media dan peralatan praktik.  

4) Standar proses, hal ini dijadikan rujukan dalam merancang model 

dan metode yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh peserta didikdalam pembelajaran.15 

Guru sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran berperan 

sangat penting dalam perencanaan pembelajaran, dimana guru bertugas 

menyiapkan perangkat pembelajaran dan memotivasi peserta didik 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. Pada perencanaan 

pembelajaran, guru harus membuat RPP serta menyiapkan metode 

pembelajaran yang dijabarkan dari silabus dan kisi-kisi yang sudah 

disiapkan dengan berpendekatan tematik. Guru juga harus menyediakan 

materi dan media pembelajaran sesuai dengan RPP yang inovatif dan 

kreatif. Selain itu, pemilihan metode dan penataan lingkungan yang 

tepat juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada Standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber 

                                                           
 15 Fadhilah, Implementasi Kurikulum...,hal. 147-148 
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belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.16  

Perencaaan pembelajaran yang yang utama yaitu meliputi penyusunan 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran 

tau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu 

dan sumber belajar.17 Silabus merupakan hal pokok dalam 

pembelajaran, sebab silabus digunakan sebagai bahan acuan dalam 

membuat dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran di 

kelas.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana 

kegiatan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada 

silabus, buku tekas pelajaran, dan buku panduan guru.18 Dari definisi 

tersebut dapat kita pahami bahwa RPP merupakan suatu rancangan 

untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran demi tercapainya KD yang 

telah ditetapkan. 

Penyusun RPP hendaknya memperhatikan  prinsip- prinsip 

sebagai berikut:  

                                                           
 16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam http://bsnp-indonesia.org/wp-

content/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016_Nomor022.Lampiran.pdf diakses pada tangal 

30 Agustus 2017 

 17 Fadhilah, Implementasi Kurikulum…,hal. 135 

 18Kementerian Pednidikan dan Kebudayaan Repuublik Indonesia, Hand-Out Bahan 

Pelatihan dan Materi Umum&Materi Pokok Sekolah Dasar, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016), hal.232 

http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016_Nomor022.Lampiran.pdf
http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016_Nomor022.Lampiran.pdf
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1) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap 

spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD 

dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4). 

2) Satu RPP dilaksanakan dalam satu kali pertemuan (satu hari). 

3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun 

dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat 

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

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, 

latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta 

didik. 

4) Berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan 

berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, 

menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. 

5) Berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan 

sekitarnya sebagai sumber belajar. 

6) Berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai 

kehidupan masa kini. 

7)  Mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang 

memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. 
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8) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP 

memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi. 

9) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau 

antarmuatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar 

dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

10) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun 

dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi.19 

Berdasarkan prinsip-prinsip penyusun RPP di atas, dapat 

disimpulkan bahwa RPP yang dikehendaki kurikulum 2013 adalah RPP 

yang benar-benar mampu bersifat diferensial. Pembelajaran yang 

dikemas juga haruslah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada 

peserta didik, dimana peserta didik harus lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dan guru sebagai pembimbing dan fasilitatir dalam 

pembelajaran.  

                                                           
 19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 

Direktoral Jenderal Pembinaan Sekolah Dasar, “Panduan Teknis Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di Sekolah Dasar”, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2015), hal. 17 
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Penyusunan  RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester 

atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia 

terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran.  

Penyusunan  RPP dapat dilakukan  oleh guru  secara individu maupun 

berkelompok dalam kelompok kerja guru (KKG) di gugus sekolah, 

dibawah  koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas 

pendidikan.20  

Penyusunan RPP disusun dengan mengakomodasikan  

pembelajaran  tematik atau disebut dengan RPP Tematik.  RPP tematik  

dalam implementasi Kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran 

tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema dengan 

tahapan sebagai berikut:  

1) Mengkaji Silabus Tematik  

Pada kurikulum 2013, silabus telah dikembangkan di tingkat 

nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk 

direalisasikan ke dalam bentuk proses pembelajaran. 

2) Mengkaji Buku Guru  

Buku guru berisi tentang:  

a) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Inti (KI).  

b) Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) 1 dan 2 serta KD 3 dan 4. 

c) Ruang lingkup pembelajaran  untuk satu subtema yang terdiri 

dari 6 pembelajaran dalam 1 minggu.  

                                                           
20 Ibid., hal. 9 
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d) Pemetaan indikator pembelajaran untuk setiap pembelajaran.  

e) Setiap pembelajaran berisi tentang uraian kegiatan pembelajaran 

yang mencakup: (1) Nama kegiatan (2) Tujuan pembelajaran (3) 

Media dan alat pembelajaran (3) Langkah-langkah kegiatan  (4) 

Penilaian. (5) Refleksi, pengayaan, dan remedial (6) 

Pendampingan bersama orangtua.   

3) Mengkaji Buku Peserta didik  

  Buku peserta didik memuat rencana pembelajaran berbasis 

aktivitas. Di dalamnya memuat urutan pembelajaran yang 

dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan  peserta 

didik.  Buku ini mengarahkan yang harus dilakukan peserta didik 

bersama guru untuk mencapai kompetensi tertentu. 

  Buku  peserta didik  merupakan buku panduan sekaligus 

buku aktivitas yang akan memudahkan para  peserta didik  terlibat  

aktif dalam pembelajaran.  Buku  peserta didik dilengkapi dengan 

penjelasan lebih rinci tentang isi dan  penggunaan sebagaimana 

dituangkan dalam Buku Guru. 

4) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

  Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik  dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian 

KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui 
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penggunaan pendekatan pembelajaran yang  bervariasi dan 

berpusat pada peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan 

kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan 

proses pembelajaran secara profesional.   

b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial 

yang dilakukan guru, agar  peserta didik  dapat melakukan 

kegiatan seperti  pada silabus.   

c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan 

skenario langkah-langkah guru dalam membuat  peserta didik  

aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan:  (a)  

Pendahuluan,  (b)  Inti (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/eksperimenmengasosiasi/menalar,mengkomunikasika

n), dan  (c) Penutup.   

5) Penjabaran jenis penilaian 

Penilaian pencapaian KD peserta didik  dilakukan berdasarkan 

indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes 

dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap,  penggunaan portofolio, penilaian diri, dan 

penilaian hasil karya berupa: tugas proyek dan/atau produk. 
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6) Penentuan Alokasi Waktu  

RPP dibuat per-kegiatan pertemuan tatap muka untuk satu hari 

pembelajaran. Untuk SD menggunakan waktu 35 menit/jam 

pelajaran. Durasi waktu pembelajaran disesuaikan dengan 

kebutuhan satuan pendidikan. 

7) Menentukan Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak 

dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, 

dan budaya.21 

Penyusunan RPP harus tepat dilakukan guru secara tepat dan 

sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Kemendiknas, 

karena RPP dijadikan acuan pokok dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa 

perencanaan pembelajaran secara administratif berupa penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan silabus 

yang ada. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

 Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 pada dasarnya 

merupakan perwujudan dari RPP yang memuat seluruh kegiatan 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran memuat interaksi  guru dan 

peserta didik dengan lingkungan sekitar sehingga diharapkan peserta 

                                                           
21 Ibid., hal. 15-21 
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didik dapat memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari guru dan 

lingkungan sekitar. 

 Pada proses pembelajarannya, kurikulum 2013 memiliki beberapa 

prinsip, yaitu: 

1) Berpusat pada peserta didik . 

Pembelajaran harus dirancang bahwa yang menjadi subjek belajar 

adalah peserta didik, sedangkan guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan salah satu Sumber belajar bagi peserta didik.   

2) Mengembangkan kreativitas peserta didik.  

Pelaksanaan pembelajaran harus dapat menumbuhkan motivasi 

peserta didik untuk terus belajar dan berkreativitas. Keadaan seperti 

ini menuntut guru  professional sehingga mampu memberikan 

suntikan semangat kepada peserta didik untuk terus maju dan tidak 

pernah bosan mengikuti pembelajaran . 

3) Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang . 

Dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik harus dibawa pada 

kondisi yang menyenangkan dan menantang bagi dirinya . Belajar 

yang menyenangkan disini di maknai pembelajaran harus menarik 

bagi anak sehingga anak akan merasa tertarik dan tertantang untuk 

mengikuti serangkaian pembelajaran yang direncanakan oleh guru.  . 

4) Bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika 

Maksuudnya pembelajaran harus dapat memberikan gerak bagi anak 

untuk senantiasa mengembangkan apa yang ada pada peserta didik 
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itu sendiri menjadi lebih baik. peserta didik dapat belajar tentang 

nilai, etika, estetika, logika dan kinestetika melalui peran yang 

ditunjukkan oleh guru melalui pendampingnya.  

5) Menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan 

berbagai strategi dan metode pembelajaran  yang menyenangkan, 

kontektual, efektif, efesien dan bermakna. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan berbagai strategi dan 

metode pembelajaran yang tepat  sesuai  materi pembelajaran yang 

akan diberikan kepada peserta didik.22 

 Berdasarkan beberapa prinsip di atas dapat kita simpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 harus dilakukan sesuai 

dengan karakteristik peserta didik dan kondisi yang mendukung 

pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran tidaklah berpusat pada 

guru, melainkan berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik 

memiliki ruang gerak untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 

Pada dasarnya, Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 terbagi 

atas tiga kegiatan pokok, yaitu:  

1) Kegiatan awal atau pendahuluan 

Kegiatan awal ini mencakup pembinaan keakraban dan pre-

test. Pembinaan keakraban perlu dilakukan untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif bagi pembentukan kompetensi peserta 

                                                           
 22 Fadhilah, Implementasi Kurikulum…,hal. 180-181 
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didik, sehingga tercipta hubungan harmonis antara guru dan peserta 

didik, serta antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya.  

Kegiatan awal yang perlu dilakukan guru adalah: 

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

b) memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontektual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari. 

c) mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari. 

d) menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar materi 

yang akan dipelajari 

e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan urutan kegiatan 

sesuai silabus.23 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter. 

Kegiatan inti pembelajaran antara lain mencakup penyampaian 

informasi, membahas materi standar untuk membentuk kompetensi 

dan karakter peserta didik, serta melakukan tukar pengalaman dan 

pendapat dalam membahas materi standar atau memecahkan masalah 

yang dihadapi bersama. Dalam pembelajaran peserta didik dibantu 

oleh guru dalam melibatkan diri untuk membentuk kompetensi dan 

                                                           
 23 Triwiyanto, Manajemen Kurikulum ...,, hal.179 
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karakter, serta mengembangkan dan memodifikasi kegiatan 

pembelajaran. Pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik 

perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu 

saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Pembentukan kompetensi dan karakter 

dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, 

baik mental, fisik maupun sosialnya. Dalam kegiatan inti terdapat 

proses untuk menanamkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

kepada peserta didik. Proses yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik. Langkah-langkah mengimplementasikan 

pendekatan ini  sebagai berikut: 

a) Mengamati 

Tahap ini menuntut tersedianya objeknsecara nyata. Dengan 

mengamati, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa ada 

hubungan antara objek yang dianalisis dengan mater 

pembelajaran. 

b) Menanya 

Aktivitas mengamati pastinya akan menimbulkan perrsepsi yang 

berbeda-beda, ada yang jelas samara tau bahkan gelap sehingga 

memunculkan banyak pertanyaan. Bagi peserta didik, kesempatan 

bertanya merupakan saat yang berguna karena saat itu peserta 

didik meemusatkan seluruh perhatian untuk mmahami sesuatu 

yang baru. 
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c) Mencoba 

Kegiatan mencoba merupakan kegiatan yang dirancang untuk 

menciptakan suasana yang kondusif yang memungkinkan peserta 

didik dapat melakukan aktivitas fisik yang memaksimalkan 

penggunaan pancaindera dengan berbagai cara, media dan 

pengalaman bermakna. 

d) Menalar 

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas 

fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh 

simpulan berupa pengetahuan 

e) Mengkomunikasikan 

Pada tahap ini, peserta didik memaparkan hasilpemahamannya 

terhadap suatu konsep/bahasan secara lisan atau tertulis.24 

3) Kegiatan akhir atau penutup.  

Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama peserta didik baik 

secara individual atau kelompok melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi: 

a) menarik kesimpulan terhadap seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran dan menemukan manfaat hasil pembelajaran baik 

secara langsung maupun tidak langsung 

b) memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran 

                                                           
 24 Endah Tri Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Kurikulum 2013, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 97-99 
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c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individu maupun kelompok 

d) menginformasikan rencana pembelajran untuk pertemuan 

berikutnya.25 

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 terbagi menjadi tiga kegiatan pokok, 

yaitu Pertama, Kegiatan awal yang meliputi kegiatan penyiapan psikis 

dan fisik peserta didik, pemberian motivasi, pemberian pre-test materi 

sebelumnya, dan pemyampaian tujuan pembelajaran. Kedua, Kegiatan 

inti yang mana pada kegiatan ini guru berusaha membentuk pemahan 

dan karakter peserta didik. Kegiatan inti dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi lima langkah, yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. 

Ketiga, kegiatan penutup yang mana peserta didik dan guru bersama-

sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari hari tersebut 

dan pemberian tugas. 

c. Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 

 Penilaian merupakan suatu usaha guru untuk mendapatkan 

informasi tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai pesrta 

didik. Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja 

yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. Penilaian 

                                                           
 25 Fadhilah, Implementasi Kurikulum…,hal. 187 
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pembelajaran kurikulum 2013, penilaian yang digunakan adalah 

penilaian autentik.  

 Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai ulai dari masukan (input), proses, dan 

keluaran (out put) pembelajaran yang meliputi ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.26 

 Sesuai Permendiknas Nomor 23 Tahun 2016, disebutkan Prinsip-

prinsip penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu: 

1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur 

2) objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai 

3) adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta 

didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gende 

4) terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak 

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran 

5) terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan 

6) menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup 

semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik 

                                                           
 26 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013: Konsep dan 

Penerapan, (Surabaya: Kata Pena, 2014), hal. 48 
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penilaian yang sesuai,  untuk memantau dan menilai perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

7) sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkahbaku 

8) beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 

9) akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.27 

Sedangkan menurut Ridwan Abdullah Sani, ada beberapa 

prinsip-prinsip penilaian autentik, yaitu:  

1) Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahlan dari 

proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses 

pembelajaran. 

2) Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata (real world 

problems), bukan masalah dunia sekolah. 

3) Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan 

criteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman 

belajara. 

4) Penilaian harus bersifat holistis yang mencakup semua aspek dari 

tujuan pembelajaran (sikap, keterampilan, dan pengetahuan).28 

 

Dapat kita pahami bahwa prinsip – prinsip penilaian 

pembelajaran kurikulum 2013 secara umum sama dengan prinsip 

penilaian pembelajaran dalam kurikulum sebelumnya. Namun demikian 

terdapat perbedaan mencolok antara prinsip penilaian pembelajaran 

kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, yaitu penilaian 

pembelajaran kurikulum 2013 tidak hanya dilaksanakan setelah proses 

                                                           
 27 Triwiyanto, Manajemen Kurikulum…,hal.179 

 28 Ridwan Abdullah Sani, Penilaian Autentik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal.74 
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pembelajaran berlangsung, melainkan juga dilakukan saat proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, penilaian ini bersifat holistis 

maksudnya tidak hanya meliputi penilaian pengetahuan saja, melainkan 

juga penilaian sikap dan keterampilan. 

Pendekatan penilaian pembelajaran kurikulum 2013 juga 

memiliki perbedaan dengan pendekatan penilaian pembelajaran dalam 

kurikulum sebelumnya. Pendekatan penilaian kurikulum sebelumnya 

menggunakan Penilaian Acuan Normatif (PAN) dan Penilaian Acuan 

Patokan (PAP). Sedangkan pendekatan penilaian yang digunakan saat 

ini adalah Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dan Penilaian Acuan 

Patokan (PAP), yang merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang 

didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM 

merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh 

satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik 

Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik 

peserta didik.29  

Ada beberapa hal tentang KKM: 

1) KKM tidak dicantumkan dalam rapor, melainkan pada buku 

penilaian guru. 

2) KKM maksimal 100%, KKM ideal 75%, satuan pendidikan dapat 

menentukan KKM dibawah KKM ideal dengan secara bertahap 

ditingkatakan. 

3) Peserta didik yang belum mencapai KKM, diberi kesempatan 

mengikuti progam remedial sepanjang semester yang bersangkutan. 

4) Peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui KKM, diberi 

progam pengayaan.30 

                                                           
 29 Sani, Penilaian Autentik, …., hal.69 

 30 Kurniasih, Implementasi Kurikulum,…, hal. 50 



38 

 

 

Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta 

didik dapat dilakukan berbagai teknik, baik berhubungan dengan 

proses maupun hasil belajar. Teknik pengumpulan informasi tersebut 

pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik 

terhadap pencapaian kompetensi. Teknik dan instrumen penilaian 

dalam kurikulum 2013 ada tiga, yaitu: 

1) Penilaian Sikap 

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat (peer 

evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang 

digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar 

peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) 

yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan 

pendidik. Teknik dan instrument penilaian sikap sebagai berikut: 

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku 

yang diamati. 

b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan 
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kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.31 

Tabel 2.1 Contoh Penilaian diri terhadap sikap 

Aspek yang dinilai Ya Tidak 

Mengikuti pembelajaran dengan penuh 

perhatian 

  

Mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat 

waktu 

  

Mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak 

dipahami 

  

Membuat catatan   

Aktif dalam diskusi kelompok   

Menyerahkan tugas tepat waktu   

 

c) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait 

dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan 

berupa lembar penilaian antarpeserta didik. 

Tabel 2.2 Contoh penilaian antar peserta didik 

Nama peserta 

didik 
Sikap dan Perilaku yang diamati 

 Jujur Disiplin Tekun 

Amir    

Ahmad    

Budi    

Cepi    

Nama peserta didik yang menilai: 

Tanggal penilaian: 

 

d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas 

yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

                                                           
 31 Shobirin, Konsep dan implementasi…., hal.110 
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perilaku. Jurnal dapat dikatakan sebagai catatan 

berkesinambungan dari hasil observasi32 

Tabel 2.3 Contoh Format Jurnal 

Hari/Tanggal Pengamatan: 

Aspek sikap dan perilaku yang diamati : ketaatan ibadah, 

toleransi, keperdulian sesame, kebiasaan berdoa. 

 

Nama Peserta 

Didik 

Catatan Pengamatan Tindak Lanjut 

Ahmad   

Dani   

Dian   

Ucok   

…, dst   

 

2) Penilaian Pengetahuan 

  Penilaian pengetahuan merupakan penilaian yang 

berhubungan dengan kompetensi kognitif. Penilaian kompetensi 

ini dapat berupa tes tulis, tes lisan, dan penugasan. 

a) Tes tulis 

Merupakan tes soal yang diberikan kepada peserta didik dalam 

bentuk tulisan, dan peserta didik juga memberikan jawaban 

secara tertulis. 

Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban 

singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen 

uraian dilengkapi pedoman penskoran. 

 

 

                                                           
 32 Shobirin, Konsep dan implementasi…., hal. 111 
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b) Tes lisan 

Tes lisan merupakan tes yang menuntut peserta didik 

memberikan jawaban secara lisan. Instrumen tes lisan berupa 

daftar pertanyaan. 

c) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek 

yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas.33 

3) Penilaian Keterampilan 

 Penilaian ini merupakan penilaian yang berhubungan 

dengan kompetensi keterampilan peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Pendidik menilai kompetensi keterampilan 

melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta 

didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala 

penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. Teknik dan 

instrument penilaian yang berhubungan dengan kompetensi 

keterampilan  antara lain: 

a) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa 

keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai 

dengan tuntutan kompetensi. 

                                                           
 33 Sani, Penilaian Autentik…., hal.88-89 
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b) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang 

meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan 

secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 

c) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan 

cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam 

bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk 

mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau 

kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya 

tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan 

kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.34 

Setelah melakukan serangkaian penilaian dengan beragam 

teknik seperti yang telah dijelaskan di atas, guru akan menyampaikan 

hasilnya ke dalam sebuh Laporan penilaian (Rapor). Laporan penilaian 

merupakan wujud akuntabilitas pada masyarakat atau publik terkait 

kegiatan pendidikan yang dilakukan di sekolah. Laporan kemajuan 

hasil belajar peserta didik dibuat sebagai bentuk akuntabilitas atau 

pertanggung jawaban satuan pendidikan kepada orang tua/ wali 

peserta didik, komite sekolah, masyarakat, dan intansi terkait lainnya. 

Laporan kemajuan hasil belajar peserta didik disajikan dalam data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam angka 

(skor), dan data kualitatif dalam bentuk deskripsi. 35 

 

                                                           
 34 Priyatni, Desain Pembelajaran,…,hal. 193-195 

 35 Sani, Penilaian Autentik…., hal.346 
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Sesuai Permendikbud Nomer 23 Tahun 2016 BAB VI Pasal 12, 

menyebutkan bahwa penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan 

dilaporkan dalam bentuk angka dengan skala 0 – 100 dan deskripsi.36 

Sejak keluarnya peraturan pemerintah tersebut, penilaian berupa angka 

dengan skala 1 – 4 sudah tidak lagi dipergunakan lagi, dan sistem 

penilaian kembali berupa angka skala 0 – 100 dan deskripsi. 

 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian berjudul “Implementasi Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa (Studi Multi Situs Di MIN Ngepoh 

Tanggunggunung dan MIN Mergayu Bandung Tulungagung)” ditulis 

Ahmad Nursobah, Progam Studi Ilmu Pendidikan Islam Dasar, tahun 

2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kurikulum 

2013 dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa itu meliputi tiga hal, 

yaitu Rancangan pembelajaran Kurikulum 2013 dalam meningkatkan 

prestasi siswa yang dilakukan guru adalah dengan memetakan dahulu KD 

dengan menetapkan tema yang ada di buku guru,kemudian membuat 

silabus lalu menyusun menjadi (RPP), (2) Proses pembelajaran Kurikulum 

2013 lebih menekankan aspek kognitif dengan didukung afektif, dan 

psikomotorik sehingga proses pembelajaran lebih banyak praktek dari 

                                                           
 36 Permendikbud Tentang Nomior 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, 

dalamhttp://bsnp-indonesia.org/wp-

content/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016_Nomor023.pdf diakses pada tanggal 1 

Agustus 2017 

 

http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016_Nomor023.pdf
http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016_Nomor023.pdf
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pada materi, selain itu diselipkan ketrampilan ketrampilan untuk lebih  

menggali kreatifitas peserta didik dan (3) Evaluasi secara otentik dalam 

pembelajaran Kurikulum 2013 untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

ini menggunakan berbagai teknik dan instrumen.37 

2. Penelitian berjudul “Implementasi Kurikulum 2013 Di Kelas IV B Sekolah 

Dasar Negeri 4 Wates Kabupaten Kulon Progo”, ditulis oleh Eka Vebri 

Kurniawati Abdul Manan Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2014. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan Penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

konsep kurikulum 2013 dan guru melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan pendekatan ilmiah. Guru telah menggunakan penilaian autentik 

untuk menilai tiga kompetensi. Hambatan utama yang dialami guru adalah 

masalah alokasi waktu yang terbatas sehingga materi belum tersampaikan 

sepenuhnya secara optimal. Selain itu, proses penilaian kurikulum 2013 

pengolahannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi 

hambatan tersebut guru melakukan pemadatan materi dan selalu merekap 

langsung penilaian pembelajaran di hari yang sama.38 

3. Penelitian berjudul “ Problematika Guru Kelas IV Dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 Studi Multi Kasus Di SD Muhammadiyah Ponorogo Dan 

                                                           
 37 Ahmad Nursobah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa (Studi Multi Situs Di MIN Ngepoh Tanggunggunung dan MIN Mergayu Bandung 

Tulungagung, (Tulungagung: Thesis, 2016) 

 38 Eka Vebri Kurniawati Abdul Manan, Implementasi Kurikulum 2013 Di Kelas IVB 

Sekolah Dasar Negeri 4 Wates Kabupaten Kulon Progo,  (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 

2014) 
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SDN 1 Mangkujayan Ponorogo ”, ditulis oleh Muhammad Soni Amrulloh , 

Program Studi Ilmu Pendidikan Dasar Islam IAIN Tulungagung, Tahun 

2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Problematika 

Yang Dihadapi Guru Kelas IV di SD Muhammadiyah Ponorogo dan SDN 

1 Mangkujayan yang pertama Pada Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 

2013 terdapat kendala dalam pengembangan silabus menjadi RPP, dimana 

guru yang sudah berpersepsi dengan RPP KTSP harus mengubah persepsi 

dengan kurikulum 2013 yang berpendekatan tematik. Kedua, pada 

pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 2013 secara teoritis sama 

dengan kurikulum sebelumnya yaitu mencakup tiga kegiatan, yaitu 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ketiga,  pada evaluasi 

pembelajaran kurikulum 2013 ialah pada penerapan sistem penilaiannya. 

Sistem penilaian digunakan untuk menilai peserta didik dengan skala besar 

terjadi kesulitan, dikarenakan model penilaian harus bersifat individual 

dengan paparan nilai yang dibarengi penjelasan keadaan individu yang 

dinilai. Dalam hal ini, guru perlu mempersiapkan tiga kegiatan, yaitu 

persiapan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi proses maupun hasil belajar.39 

4. Penelitian berjudul, “ Implementasi Kurikulum 2013 dan Hambatan yang 

Dialami Oleh Guru Matematika di SMKN Tulungagung Tahun 

2014”,ditulis oleh Futiqa Zen, Progam Studi Tadris Matematika, Tahun 

                                                           
 39Muhammad Soni Amrulloh,  Problematika Guru Kelas Iv Dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 Studi Multi Kasus Di SD Muhammadiyah Ponorogo dan SDN 1 Mangkujayan 

Ponorogo , (Tulungagung: Thesis Tidak Diterbitkan, 2016) 
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2014. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kurikulum 2013 di SMKN Tulungagung belum berjalan optimal, akan 

tetapi sudah sesuaidengan karakteristik kurikulum 2013 yaitu 

menggunakan pendektan ilmiah (saintific approach) berupa 5M 

(mengamati, menanya, mengeksplor, mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasikan). Penilaiannya pun sudah meliputi tiga ranah, yaitu 

afektif, kognitif dan psikomotorik. Namun dalam penerapannya, guru juga 

mengalami beberapa hambatan yaitu guru sedikit mengalami kesulitan 

untuk membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran karena peserta 

didik sudah terbiasa dengan pembeljaran sebelumnya, materi yang ada di 

buku peserta didik masih nampak rancu dan tidak urut sehingga sedikit 

sulit untuk dipahami. Untik menghadapi hambatan tersebut, guru 

senantiasa melakukan upaya-upaya, diantaranya terus memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk terus aktif dalam pembelajaran. Selain 

itu, guru juga membuatkan rangkuman materi agar peserta didik 

memahami materi yang diajarkan.40 

5. Penelitian berjudul, “ Penerapan Kurikulum 2013 di SDN Cilangkap 2 

Tapos Depok ”,ditulis oleh Hikmah Hayati, Progam Studi Pendidikan 

Agama Islam, Tahun 2015. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

                                                           
 40Futiqa Zen,  Implementasi Kurikulum 2013dan Hambatan yang Dialami Oleh Guru 

Matematika di SMKN Tulungagung Tahun 2014, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014) 
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Islam di kelas IV SDN Cilangkap 2 dari segi perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran sudah cukup baik, tetapi dari segi penilaian pembelajaran 

dirasa masih kurang. Penilaian untuk KI 1 dan KI 2 hanya dengan 

observasi sedangkan teknik penilaian diri dan penilaian teman sejawat 

belum diterapkan. Untuk KI 3 guru jarang sekali menggunakan teknik 

penilaian tes lisan. Selanjutnya hal serupa juga terjadi pada penilaian KI 4, 

guru hanya menggunakan penilaian unjuk kerja tanpa menggunakan teknik 

penilaian yang lain (proyek dan portofolio). Guru mata pelajaran PAI 

memiliki peran yang vital dalam penerapan kurikulum 2013. Dalam 

penerapan kurikulum 2013 di SDN Cilangkap 2 ini ada beberapa faktor 

penghambat yang muncul, namun demikian juga ada beberapa faktor 

pendukung yang  terus mendukung berjalannya penerapan kurikulum 2013 

di SDN Cilangkap 2 ini.41 

Berdasarkan Uraian penelitian terdahulu di atas, peneliti akan mengkaji 

persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelian – penelitan 

sebelumya, secara garis besar dapat dituliskan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2.4 Penelitian Relevan 

No Judul 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

 

1 Implementasi 

Kurikulum 2013 

dalam 

Meningkatkan 

Prestasi Belajar 

Siswa (Studi 

Rancangan 

pembelajaran 

Kurikulum 2013 

dilakukan guru 

adalah dengan 

membuat silabus 

sama-sama 

membahas 

tiga kegiatan 

pokok dalam 

penerapan 

kurikulum 

a. Jenis 

penelitian 

Studi 

Multi 

Situs 

b. Dilakuka

                                                           
 41 Hikmah Hayati,  Penerapan Kurikulum 2013 di SDN Cilangkap 2 Tapos Depok, 

(Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015) 
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Multi Situs Di 

MIN Ngepoh 

Tanggunggunun

g dan MIN 

Mergayu 

Bandung 

Tulungagung) 

lalu menyusun 

menjadi rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP), Proses 

pembelajaran 

Kurikulum 2013 

dalam 

meningkatkan 

prestasi belajar 

siswa lebih 

menekankan aspek 

kognitif dengan 

didukung afektif, 

dan psikomotorik 

Evaluasi secara 

otentik dalam 

pembelajaran 

Kurikulum 2013 

menggunakan 

berbagai teknik dan 

instrumen 

2013 n di 

lokasi 

yang 

berbeda 

2 Implementasi 

Kurikulum 2013 

Di Kelas IVB 

Sekolah Dasar 

Negeri 4 Wates 

Kabupaten 

Kulon Progo 

Pada pelaksanaan 

pembelajaran 

menggunakan 

urikulum 2013 

guru mengalami 

banyak hambatan, 

diantaranya 

kurangnya alokasi 

waktu dan proses 

penilaian yang 

membutuhkan 

waktu lama 

Penelitian 

sama-sama 

dilakukan di 

sekolah dasar 

 

a. Lokasi 

penelitian 

berbeda 

b. pembahasa

n mengenai 

impementa

si dan 

hambatan 

saja 

 

3 Problematika 

Guru Kelas IV 

Dalam 

Implementasi 

Kurikulum 2013 

Studi Multi 

Kasus Di Sd 

Muhammadiyah 

Ponorogo Dan 

Sdn 1 

Mangkujayan 

Ponorogo 

Pada 

pembelajaran di 

kurikulum 2013 

terdapat tiga 

kegiatan pokok 

yaitu 

perencanaan 

pembelajaran, 

pelaksanaan 

pembelajaran, 

dan evaluasi 

proses maupun 

hasil belajar. 

Pada ketiga 

kegiatan tersebut 

a. Sama-sama 

dilakukan 

di sekolah 

dasar 

b. sama-sama 

menggunak

an 

penelitian 

kualitatif 

 

 

Pembahasan 

mengenai 

problematika 

implementas

i kurikulum 

2013 saja, 

tanpa ada 

inovasi-

inovasi  
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guru juga 

mengalami 

kendala.  

 

4 Implementasi 

Kurikulum 

2013dan 

Hambatan yang 

Dialami Oleh 

Guru 

Matematika di 

SMKN 

Tulungagung 

Tahun 2014 

implementasi 

kurikulum 2013 

di SMKN 

Tulungagung 

belum berjalan 

optimal, akan 

tetapi sudah 

sesuaidengan 

karakteristik 

kurikulum 2013 

yaitu 

menggunakan 

pendektan ilmiah 

(saintific 

approach) 

Penilaiannya pun 

sudah meliputi 

tiga ranah, yaitu 

afektif, kognitif 

dan 

psikomotorik. 

Namun dalam 

penerapannya, 

guru masih 

mengalami 

beberapa kendala 

dan guru 

punterus 

berupaya untuk 

menghilangkan 

kendala-kendala 

tersebut. 

sama-sama 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif 

a. Pembaha

san 

mengenai 

hambatan 

implemen

tasi 

kurikulu

m 2013. 

b. Dilakuka

n di 

sekolah 

menenga

h atas. 

bukansek

olah 

dasar. 

5 Penerapan 

Kurikulum 2013 

di SDN 

Cilangkap 2 

Tapos Depok 

Penerapan 

kurikulum 2013 

pada mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam di 

kelas IV SDN 

Cilangkap 2 dari 

segi perencanaan 

dan pelaksanaan 

pembelajaran 

sudah cukup 

baik, tetapi dari 

segi penilaian 

sama-sama 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif 

a. embahasan 

mengenai 

penerapan 

kurikulum 

2013, 

peran guru 

serta faktor 

pendukung 

dan 

penghamba

t dalam 

penerapan 

kurikulum 

2013 
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pembelajaran 

dirasa masih 

kurang. Guru 

memiliki peran 

yang vital dalam 

penerapan 

kurikulum 2013. 

Dalam penerapan 

kurikulum 2013 

di SDN 

Cilangkap 2 ini 

ada beberapa 

faktor 

penghambat dan 

faktor pendukung 

yang  terus 

mendukung 

berjalannya 

penerapan 

kurikulum 2013 

di SDN 

Cilangkap 2 ini 

b. Dilakukan 

di lokasi 

yang 

berbeda 

c. Metode 

penelitian 

deskritif 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang hendak 

peneliti lakukan mempunyai kesamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu 

terletak pada konsep dasarnya yakni implementasi atau penerapan 

pembelajaran kurikulum 2013 dan jenis penelitian yang digunakan yaitu 

berupa penelitian kualitatif. Di samping memiliki persamaan, penelitian ini 

juga memiliki perbedaan dengan penilitian – penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih terfokuskan pada implementasi 

pembelajaran kurikulum 2013 berupa perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran. Selain itu, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berbeda 

dengan penelitian – penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rejotangan Tulungagung. Meskipun jenis 

penelitian dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, namun 
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demikian metode yang digunakan berbeda yaitu berupa metode penelitian 

studi kasus. 

 

C. Paradigma Penelitian 

Paradigma Penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:

 

Bagan 2.1 Paradigma Penelitian 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan bahwa salah satu 

komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum 

merupakan acuan dalam pendidikan di Indonesia. Sejalan perkembangannya, 

kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian. Pergantian 

Kurikulum Pendidikan 

Implementasi Kurikulum 2013 

Perencanaan Pelaksanaan Penilaian 

Peningkatan Mutu 

Pendidikan 
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kurikulum ini tidak lah bermaksud untuk mempersulit proses pembelajaran, 

melainkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. 

Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013. 

Meskipun begitu, pemerintah masih memberikan ijin beberapa sekolah untuk 

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) karena sekolah 

tersebut masih belum mampu menerapkan kurikulum 2013 sehingga masih 

diperlukan waktu untuk proses adaptasi. 

Dalam penerapannya, pembelajaran yang menggunakan kurikulum 

2013 tiga hal pokok yang harus dilakukan yaitu perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Implementasi 

pembelajaran kurikulum 2013 melalui tiga hal pokok tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

 


