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 “KURIKULUM PENTING, TETAPI YANG TAK KALAH PENTING 

ADALAH BAGAIMANA STRATEGI MEMBELAJARKAN DAN 

SPIRIT GURU” 

(Betrand Russel)1 

 

 

  ….                 …. 

“ …. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. …. ” 

(QS. Al-Mujaadalah:11)
2
 

 

 

 

 

                                                 
1
www.untirta.ac.id/berita.501-artikel--kesiapan-guru-menyongsong-kurikulum-2013.html 

2
 Al-Qur’anulkarim, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 543 

http://www.untirta.ac.id/berita.501-artikel--kesiapan-guru-menyongsong-kurikulum-2013.html
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ABSTRAK 

 

ANNISA NUR AZIZAH. “Respon dan Kesiapan Guru di MI YAPPI 

Semoyo terhadap Implementasi Kurikulum 2013”. Skripsi. Yogyakarta: Program 

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015. 

Belum tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan melahirkan manusia Indonesia yang kreatif, produktif, 

inovatif, dan berkarakter sehingga diperlukan adanya perubahan kurikulum. 

Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurna dari Kurikulum 2006 menjadi 

jawaban atas permasalahan pendidikan di Indonesia. Peran guru yang sangat 

kompleks terhadap keberhasilan implementasi kurikulum ini didukung oleh 

respon dan kesiapan dari guru itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon dan kesiapan guru serta faktor pendukung dan 

penghambatnya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 

dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah 

guru/wali kelas I dan siswa kelas IV di MI YAPPI Semoyo. Objeknya adalah 

respon dan kesiapan guru di MI YAPPI Semoyo terhadap Implementasi 

Kurikulum 2013. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memfokuskan pada hal-hal yang 

menjadi pokok bahasan, triangulasi data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Melalui data-data yang diperoleh dari 

hasil penelitian di lapangan, bahwa sebagian besar guru di MI YAPPI Semoyo 

merespon dengan baik implementasi Kurikulum 2013 walaupun sumber daya 

madrasah masih kurang. (2) Kesiapan Guru Kelas I dan IV di MI YAPPI Semoyo 

dinyatakan belum siap sepenuhnya karena kurangnya pemahaman guru terhadap 

konsep Kurikulum 2013 serta sarana dan prasarana madrasah yang kurang. (3) 

Faktor pendukung implementasi Kurikulum 2013 di MI YAPPI Semoyo adalah 

adanya bimtek, buku guru dan buku siswa, dan partisipasi aktif siswa. Faktor 

penghambatnya adalah proses pembelajaran, anggaran madrasah, sarana dan 

prasarana, penilaian, dan kurangnya partisipasi orang tua siswa. 

Kurikulum 2013 di MI YAPPI Semoyo akhirnya diberhentikan sementara. 

Hal tersebut karena banyaknya faktor penghambat dan kurangnya persiapan 

pendukung dari madrasah terhadap implementasi Kurikulum 2013. 

 

 

Key word: Respon, kesiapan guru, Kurikulum 2013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 

pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut 

siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga dapat mendorong 

perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Kurikulum tidak hanya berupa sejumlah mata pelajaran, namun meliputi 

segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa seperti 

bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, 

karyawan tata usaha, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain.
1
 

Indonesia sebagai bangsa dan negara akan terus menjalani sejarahnya. 

Negara Indonesia memiliki cita-cita yang luhur seperti tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea empat, yakni 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

Pada pasal 31 ayat 3 UUD 1945 mengamatkan: 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan undang-undang.”
2
  

 

                                                           
1
 Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.1 

2
 Tim Pustaka Setia, UUD ’45 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 45 
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Berdasarkan kondisi di atas, untuk mewujudkannya pemerintah 

melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan 

pembaharuan dan inovasi dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah 

pembaharuan dan inovasi kurikulum, yakni lahirnya kurikulum 2013. 

Lahirnya kurikulum ini untuk menjawab tantangan dan pergeseran paradigma 

pembangunan dari abad ke-20 menuju abad ke-21. 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, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
3
 

Sejak Indonesia merdeka kurikulum telah mengalami beberapa kali 

perubahan secara berturut-turut yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 

1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004, tahun 

2006, dan sekarang yang sedang diimplementasikan adalah Kurikulum 2013. 

Kurikulum yang baru dan diimplementasikan tergesa-gesa pasti mendapatkan 

berbagai respon, baik itu respon positif atau negatif dari pihak yang 

menjalankannya. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah guru dan kepala 

madrasah.     

Implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi 

harus melibatkan semua komponen (stakeholders), termasuk komponen-

komponen yang ada di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Komponen-

komponen tersebut antara lain kurikulum, rencana pembelajaran, proses 

                                                           
3
 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 15-16  
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pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan 

pembelajaran, pengelolaan sekolah/madrasah, pelaksanaan pengembangan 

diri peserta didik, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, serta etos 

kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah/madrasah.
4
 

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Keberhasilan Kurikulum 2013 ini 

sangat ditentukan oleh berbagai faktor (kunci sukses). Kunci sukses tersebut 

antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, 

aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan 

yang kondusif akademik, dan partisipasi warga sekolah.
5
  

Pendidikan tidak pernah terlepas dari salah satu unsur esensial, yaitu 

guru. Guru merupakan sosok yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

suatu pendidikan. Sebagus apapun kurikulum yang dimiliki, akan berhasil 

jika guru memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi. Melalui 

respon yang baik, maka akan meningkatkan semangat dan kemampuan guru 

dalam mengimplementasi kurikulum sehingga tujuan dari kurikulum dapat 

tercapai. Respon yang baik dari guru terhadap suatu kurikulum memberikan 

kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pendidikan melalui kurikulum 

yang dimiliki. 

Salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi 

Kurikulum 2013 adalah kreativitas guru. Di berbagai daerah banyak guru 

yang belum siap untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

                                                           
4
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 9 
5
 ibid, hlm.39 
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Ketidaksiapan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 

terkait dengan kompetensi guru yang masih kurang, kurangnya kreativitas 

guru, serta rumusan kurikulum yang lambat disosialisasikan oleh Pemerintah. 

Dalam hal ini, banyak guru yang bertugas di daerah dan di pedalaman 

kesulitan mengikuti hal-hal baru yang ada pada Kurikulum 2013 dalam waktu 

singkat, ditambah lagi dengan pendekatan tematik-integratif yang 

memerlukan waktu lama untuk memahaminya. 

Selama ini muncul anggapan bahwa guru hanya berperan sebagai 

pelaksana kurikulum yang ada, sehingga tingkat kreatifitas dan inovasi guru 

dalam merekayasa pembelajaran menjadi kurang. Padahal dalam suatu 

pembelajaran peran guru sangatlah berarti bagi keberhasilan siswanya. 

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa masih banyak guru yang 

kesulitan dalam penerapan Kurikulum 2013 ini serta peran guru yang sangat 

penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum, hal inilah yang 

membuat penulis ingin meneliti dan menganalisa lebih dalam tentang respon 

kepala madrasah dan semua guru terhadap implementasi Kurikulum 2013 

serta kesiapan guru kelas pada pembelajaran tematik-integratif dan faktor-

faktor yang menjadi penunjang dan penghambat implementasi Kurikulum 

2013. Dalam hal ini diharapkan dengan Kurikulum 2013 mampu mencetak 

siswa-siswa yang kreatif, sehingga peran guru di kelas tidak hanya sebagai 

fasilitator tetapi juga sebagai motivator, Kurikulum 2013 ini juga dirancang 

supaya para siswa aktif dalam proses pembelajaran melalui pendekatan 
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saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan infomasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan).  

Penelitian ini dilakukan di MI YAPPI (Yayasan Pendidikan dan 

Penyiaran Islam) Semoyo, Gunungkidul. Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan kepala madrasah tersebut, didapatkan informasi bahwa MI tersebut 

sudah menerapkan Kurikulum 2013 dan guru-guru di sana juga merespon 

dengan baik penerapan Kurikulum 2013 tersebut. Selain itu, letaknya yang 

berada wilayah dipedesaan sehingga menyulitkan akses untuk memperoleh 

alat-alat pendukung pembelajaran. Hal itulah yang membuat penulis tertarik 

untuk meneliti di MI tersebut.
6
 Peneliti sangat tertarik untuk meneliti sejauh 

mana respon dan kesiapan guru terhadap implementasi Kurikulum 2013 

dimana guru sangat berperan dalam pengimplementasian suatu kurikulum 

yang akan sangat menentukan keberhasilan siswanya. Oleh karena itu peneliti 

mengangkat tema skripsi dengan judul “Respon dan Kesiapan Guru di MI 

YAPPI Semoyo terhadap Implementasi Kurikulum 2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian dalam penelitian ini 

akan berpijak pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana respon guru di MI YAPPI Semoyo terhadap implementasi 

Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana kesiapan guru kelas I dan IV di MI YAPPI Semoyo terhadap 

implementasi Kurikulum 2013? 

                                                           
6
 Hasil wawancara dan observasi di MI YAPPI Semoyo 
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3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum 

2013 di MI YAPPI Semoyo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan respon guru di MI YAPPI Semoyo terhadap 

implementasi Kurikulum 2013. 

2. Untuk mendeskripsikan kesiapan guru kelas I dan IV di MI YAPPI 

Semoyo terhadap implementasi Kurikulum 2013. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat pada implementasi Kurikulum 2013 di MI YAPPI Semoyo. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat atau kegunaan yang signifikan bagi dunia pendidikan. 

1. Secara Teoritik 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Kurikulum 2013 baik 

yang berkaitan dengan respon ataupun kesiapan guru kelas baik dalam 

hal manajemennya, pelaksanaannya, serta faktor pendukung dan 

penghambatnya. 

b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan upaya-upaya, 

manajemen guru kelas di dalam mengimplementasikan Kurikulum 

2013. 

c. Dapat menambah wacana baru yang dapat mengembangkan khasanah 

keilmuan. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi guru, dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan supaya 

guru lebih kreatif dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan pula keberhasilan 

belajar peserta didik. 

b. Menambah wawasan bagi peneliti akan pentingnya kreativitas guru 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang 

diperoleh dari penelitian tentang respon dan kesiapan guru di MI YAPPI 

Semoyo terhadap Implementasi Kurikulum 2013 sebagai hasil penelitian yang 

sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Respon guru terhadap implementasi Kurikulum 2013 

Guru-guru di MI YAPPI Semoyo sudah memahami konsep 

Kurikulum 2013 namun belum sepenuhnya. Pemahaman tersebut baru dari 

sisi teori sehingga pada implementasinya guru masih mengalami beberapa 

kendala salah satunya yaitu pada proses pembelajarannya. Walaupun isi 

materi sudah tersampaikan namun cara supaya dapat menciptakan generasi 

yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter seperti yang diharapkan 

dari Kurikulum 2013 ini belum sepenuhnya terrealisasikan. Kurikulum 

2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dimana pembelajaran 

dalam kurikulum ini adalah pembelajaran tematik-integratif. 

Sebagian besar guru di MI YAPPI Semoyo merespon dengan baik 

dengan diimplementasikannya Kurikulum 2013 karena konsep dari 

kurikulum tersebut yang sangat bagus untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan di Indonesia sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang 

berkualitas dan berkarakter. Guru yang kurang setuju dengan Kurikulum 
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2013 berpendapat bahwa kurikulum tersebut kurang pas untuk kelas IV 

karena siswa kelas IV sudah terbiasa dengan pendekatan mapel sedangkan 

pada kurikulum yang baru menggunakan pendekatan tematik-integratif. 

Melalui respon yang baik tersebut menjadikan guru lebih giat 

untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Kurikulum 2013. Respon 

yang baik tersebut juga mempengaruhi kesiapan guru untuk 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan maksimal supaya tujuan 

pendidikan dapat tercapai. 

2. Kesiapan  guru kelas di MI YAPPI Semoyo terhadap implementasi 

kurikulum 2013  

Kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013 ini terlihat 

pada persiapan yang dilakukan guru untuk proses pembelajaran seperti 

persiapan RPP, media yang digunakan, dan semangat guru dalam mencari 

informasi tentang Kurikulum 2013. Kesiapan guru di MI YAPPI belum 

sepenuhnya karena sebenarnya mereka lebih memilih kurikulum yang 

sebelumnya, hal tersebut dikarenakan implementasi Kurikulum 2013 yang 

terburu-buru dan kurangnya sosialisasi Kurikulum 2013 serta kurangnya 

kesiapan dari pemerintah. 

Kesiapan guru yang kurang menjadikan tujuan pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 belum tercapai. Guru memberikan pengaruh yang besar 

terhadap keberhasilan proses belajar peserta didik, dengan ketidaksiapan 

guru dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik maka tujuan dari 

suatu kurikulum belum dapat tercapai.  
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3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum 2013 

a. Faktor pendukung 

Faktor yang mendukung pada implementasi Kurikulum 2013 di 

MI YAPPI Semoyo yaitu dengan bimtek berupa workshop dan 

sosialisasi, diskusi, buku guru dan buku siswa, dan partisipasi aktif 

siswa. 

b. Faktor penghambat 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

mengimplementasi Kurikulum 2013 di MI YAPPI Semoyo adalah 

proses pembelajaran, anggaran madrasah, sarana dan prasarana, 

penilaian, dan kurangnya partisipasi orang tua siswa. 

Kurikulum 2013 di MI YAPPI Semoyo akhirnya diberhentikan 

sementara. Hal tersebut karena MI YAPPI Semoyo memang belum siap 

untuk melaksanakan kurikulum tersebut dengan banyaknya faktor yang 

menjadi penghambat.  

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian di MI YAPPI Semoyo, ada beberapa hal 

yang menjadi saran dan rekomendasi dari peneliti yang disampaikan kepada: 

1. Pihak Madrasah, melalui penelitian ini diharapkan kepala madrasah 

sebagai pemimpin madrasah dan pembuat kebijakan madrasah dapat 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat membantu meningkatkan 

kompetensi guru khususnya yang berkaitan dengan Kurikulum 2013, serta 
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melengkapi sarana dan prasarana madrasah untuk mendukung proses 

pembelajaran.  

2. Guru, guru diharapkan lebih kreatif lagi dalam mengelola pembelajaran 

supaya tujuan pendidikan di Indonesia dapat tercapai, semangat dalam 

mencari informasi tentang perkembangan pendidikan dan tentang 

Kurikulum 2013, serta tidak bosan untuk senantiasa mengikuti pelatihan-

pelatihan atau workshop tentang Kurikulum 2013 dan pelatihan-pelatihan 

yang lain untuk meningkatkan kompetensi guru. 
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Instrumen Wawancara 

A. Kepala Sekolah 

1. Sejauh mana Bapak mengetahui konsep Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana respon Bapak dengan adanya implementasi Kurikulum 2013? 

3. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh madrasah dalam 

mengimplementasi Kurikulum 2013? 

4. Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Kepala Madrasah dalam 

menyiapkan implementasi Kurikulum 2013? 

5. Adakah faktor pendukung dalam menyiapkan implementasi Kurikulum 

2013? 

6.   Sebagai Kepala Madrasah, apakah sudah ada sosialisasi kepada guru-

guru dan wali siswa berkenaan dengan Kurikulum 2013 ini? jika sudah, 

bagaimana tanggapan mereka? 

7. Apakah semua guru memberikan respon yang baik terhadap Kurikulum 

2013? 

8. Bagaimana tentang kesiapan anggaran madrasah? 

9. Sarana dan prasarana apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menyambut 

Kurikulum 2013? 

10. Bagaimana tanggapan guru-guru mengenai Implementasi Kurikulum 

2013? 

B. Wali Kelas I dan IV 

1. Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap implementasi Kurikulum 2013? 



3. Apa yang mnjadi alasan Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju dengan 

implementasi Kurikulum 2013? 

4. Persiapan apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendukung 

Implementasi Kurikulum 2013? 

5. Apakah Bapak/Ibu mengikuti bimtek (bimbingan teknis) yang diadakan 

oleh Kemenag? Materi apa saja yang disampaikan? 

6. Apa saja faktor pendukung dalam menyiapkan implementasi Kurikulum 

2013? 

7. Apa saja faktor penghambat implementasi Kurikulum 2013? 

8. Media seperti apa saja yang digunakan ketika pembelajaran? 

9. Bagaimana kesiapan madrasah dalam mendukung implementasi 

Kurikulum 2013? 

10. Adakah perbedaan pada siswa dengan KTSP dan Kurikulum 2013? 

C. Guru  

1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui konsep Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap implementasi Kurikulum 2013? 

3. Apa saja hambatan yang dialami oleh madrasah berkaitan dengan 

implementasi Kurikulum 2013? 

D. Pertanyaan Tambahan 

1. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu berkenaan dengan fenomena akan 

diberhentikannya Kurikulum 2013 dan harus kembali ke KTSP? 

2. Mengapa MI YAPPI Semoyo tidak masuk kualifikasi untuk melanjutkan 

Kurikulum 2013? 



3. Ada atau tidak pengaruh dibrhentikannya Kurikulum 2013 terhadap guru 

dan siswa? 



Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 22 November 2014 

Jam    : 11.00-11.20 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Bapak Kepala Sekolah 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Bapak Fuatul Khakim, M.S.I, kepala sekolah MI YAPPI 

Semoyo. Wawancara tersebut adalah wawancara pertama dengan informan sebagai 

tindakan pra-penelitian untuk memastikan bahwa MI YAPPI Semoyo sudah 

menerapkan Kurikulum 2013 dimana kurikulum tersebut memang diterapkan secara 

serentak pada tahun ajaran 2014/2015 serta sekilas tentang respon kepala sekolah dan 

beberapa kendala yang dialami oleh sekolah dengan adanya implementasi Kurikulum 

2013. 

Interpretasi: 

Dari hasil wawancara ini peneliti mengetahui secara pasti bahwa MI YAPPI 

Semoyo sudah menerapkan Kurikulum 2013, dengan data yang peneliti peroleh maka 

sekolah tersebut dijadikan subjek penelitian sesuai dengan tema yang peneliti ajukan 

berkenaan dengan respon dan kesiapan guru terhadap implementasi Kurikulum 2013.  

 

 

 



Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Rabu, 26 November 2014 

Jam    : 11.40-12.30 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Bapak Kepala Sekolah 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Bapak Fuatul Khakim, wawancara ini adalah wawancara 

kedua sebelum peneliti menyerahkan surat izin penelitian ke sekolah. Dalam 

wawancara ini peneliti juga masih menyinggung berkenaan dengan implementasi 

Kurikulum 2013 dan menanyakan berkenaan dengan keadaan sekolah seperti jumlah 

siswa, prestasi siswa, jumlah guru, sarana dan prasarana sekolah, dan administrasi 

keuangan. 

 

Interpretasi: 

Dari hasil wawancara ini peneliti mengetahui bahwa kondisi sekolah bahwa 

sarana dan prasarana pendukung pembelajaran masih kurang, hal itulah yang  

membuat peneliti lebih mantap untuk meneliti di sekolah tersebut. 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Jumat, 5 Desember 2014 

Jam    : 07.30-08.20 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Kepala Sekolah 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Pak Fuat sebagai kepala sekolah. Pada tanggal 5 Desember 

2014, kunjungan pertama setelah pra-penelitian, peneliti tidak hanya melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah akan tetapi juga menyerahkan surat izin penelitian. 

Dalam wawancara ini peneliti menanyakan beberapa hal terkait pengetahuan kepala 

sekolah tentang konsep Kurikulum 2013, respon, kesiapan, faktor penghambat dan 

pendukung implementasi Kurikulum 2013.   

 

Interpretasi: 

Dari data yang telah diperoleh dari wawancara mengenai respon dan kesiapan 

sekolah terhadap implementasi Kurikulum 2013 tersebut akan melengkapi data 

pembahasan pada bab IV.    

 

 

 

 



Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal  : Jumat, 5 Desember 2014 

Jam    : 08.40-09.00 WIB 

Lokasi    : Lingkungan Sekolah 

Sumber Data  : Sarana dan Prasarana  

Deskripsi Data  :  

Data observasi adalah sarana dan prasarana sekolah yang mendukung proses 

pembelajaran. Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa ruang kelas untuk 

pembelajaran berukuran minimalis, karena siswa di setiap kelasnya berjumlah kurang 

dari 20 siswa menjadikan ukuran ruang kelas yang minimalis tidak terlalu 

berpengaruh. Masing-masing kelas memiliki satu rombongan belajar, jadi jumlah 

ruang kelas ada enam. Untuk ruang guru dan kepala sekolah menjadi satu dan hanya 

dibatasi oleh lemari berkas sekolah. Walaupun ukuran ruangan di sana kecil namun 

terlihat rapi. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, baik itu tematik-

integratif atau pembelajaran yang lain masih kurang diantaranya yaitu buku 

penunjang pembelajaran yang dijanjikan pemerintah belum juga ada, belum adanya 

laboratorium, alat olahraga yang belum lengkap, dan lain-lain. 

 

Interpretasi: 

Dari hasil observasi diketahui bahwa sarana dan prasarana di sekolah masih 

kurang dalam mendukung proses pembelajaran. 



Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 Desember 2014 

Jam    : 07.30-08.10 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Wali Kelas I 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Ibu Oki Puspita Dewi, S.Pd.I, wali kelas I. Ini adalah 

wawancara pertama dengan beliau, pertanyaan dalam wawancara ini berkaitan 

dengan respon dan kesiapan bagi guru yang mengampu pembelajaran tematik-

terpadu. 

 

Interpretasi: 

Dari data yang diperoleh dari wawancara mengenai respon serta kesiapan 

guru kelas terhadap implementasi Kurikulum 2013 tersebut akan melengkapi data 

dalam pembahasan pada bab IV. 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 Desember 2014 

Jam    : 08.10-08.30 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Wali Kelas I 

Deskripsi Data  :  

Data dokumentasi adalah RPP, soal-soal evaluasi siswa Kelas I (soal uji 

kompetensi mingguan 4, soal UTS), dan jadwal pelajaran kelas I. 

 

Interpretasi: 

Data RPP, soal-soal evaluasi siswa Kelas I, dan jadwal pelajaran akan menjadi 

data pelengkap pada lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 Desember 2014 

Jam    : 09.00-09.30 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Wali Kelas IV 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Bapak Ari Kustanto, S.Pd.I, wali kelas IV. Ini adalah 

wawancara pertama dengan beliau. Pertanyaan wawancara sama dengan pertanyaan 

yang disampaikan kepada Wali Kelas I. 

 

Interpretasi: 

Dari data yang diperoleh dari wawancara mengenai respon serta kesiapan 

guru kelas terhadap implementasi Kurikulum 2013 tersebut akan melengkapi data 

dalam pembahasan pada bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 8  

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/Tanggal  : Senin, 8 Desember 2014 

Jam    : 09.30-09.45 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Wali Kelas IV 

Deskripsi Data  :  

Data dokumentasi adalah RPP, salah satu tugas harian siswa kelas IV, dan 

jadwal pelajaran Kelas IV. 

 

Interpretasi: 

Data RPP, salah satu tugas harian siswa kelas IV, dan jadwal pelajaran akan 

menjadi data pelengkap pada lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal  : Rabu, 10 Desember 2014 

Jam    : 07.30-08.00 WIB 

Lokasi    : Ruang Kelas IV 

Sumber Data  : Semua Siswa Kelas IV 

Deskripsi Data  :  

Data observasi adalah peneliti menyebarkan angket minat siswa terhadap 

pembelajaran tematik-integratif. Angket tersebut diberikan kepada semua siswa kelas 

IV yang berjumlah delapan siswa, tiga perempuan dan lima laki-laki. Pernyataan-

pernyataan dalam angket yaitu berkaitan dengan pembelajaran tematik-integratif dan 

sikap guru pengampu (wali kelas). 

 

Interpretasi: 

Data dari angket tersebut akan menguatkan (validasi) data-data yang sudah 

peneliti peroleh dari wawancara dengan guru juga kepala sekolah dan dokumentasi 

seperti RPP. 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Senin, 15 Desember 2014 

Jam    : 07.30-08.00 WIB 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : Bapak Sulardi, S.Pd.I 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Bapak Sulardi, S.Pd.I, salah satu guru di MI YAPPI Semoyo 

dan merupakan Wali Kelas VI. Pertanyaan dalam wawancara ini yaitu berkenaan 

dengan konsep Kurikulum 2013, respon, dan hambatan pada implementasi 

Kurikulum 2013. 

 

Interpretasi: 

Hasil wawancara tersebut akan melengkapi data pembahasan pada bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Senin, 20 Desember 2014 

Jam    : 11.30-13.00 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Kepala Sekolah, Wali Kelas I, dan Wali Kelas IV 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Pak Fuat sebagai Kepala Sekolah MI YAPPI Semoyo, Ibu 

Oki sebagai Wali Kelas I, dan Pak Ari sebagai Wali Kelas IV. Pada wawancara kali 

ini, pertanyaan wawancara adalah berkenaan tentang respon sekolah tentang dilema 

Kurikulum 2013. 

 

Interpretasi: 

Data hasil wawancara tersebut digunakan untuk pengembangan pembahasan 

pada bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 12 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

Hari/Tanggal  : Rabu, 6 Januari 2015 

Jam    : 09.15-10.45 WIB 

Lokasi    : Ruang Kelas I 

Sumber Data  : Proses Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas I 

Deskripsi Data  :  

Data observasi adalah proses pembelajaran tematik-integratif pada kelas I. 

Observasi ini terkait dengan bagaimana suasana pembelajaran Tematik-Integratif di 

kelas I. Dari hasil observasi ini, terlihat bahwa guru memulai pembelajaran dengan 

salam, berdoa, kemudian menanyakan kabar dan absen siswa. Setelah itu guru 

melakukan ice breaking atau semacam permainan sebelum pembelajaran di mulai 

yang dilanjutkan tanya jawab berkenaan dengan pengalaman yang menyenangkan 

dan menyedihkan.  

Materi pada pertemuan awal di semester II ini adalah tema pengalamanku, 

subtema pengalaman masa kecilku pembelajaran 1. Materi diawali dengan guru 

membacakan cerita tentang pengalaman Nina yang ada di buku panduan terbitan 

Erlangga. Siswa menyimak cerita dengan sungguh-sungguh kemudian guru 

menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan bacaan dan siswa dengan antusias 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian guru menjelaskan pengalaman 

masa kecil dan mengintegrasikan dengan matematika dan dilanjutkan materi yang 

berkaitan dengan PKn.  



Dari hasil observasi, terlihat bahwa guru sudah bisa mengintegrasikan 

berbagai mata pelajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. Siswa juga terlihat 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

 

Interpretasi: 

Dalam observasi ini peneliti mengetahui bahwa guru dalam menyampaikan 

materi tidak membosankan dan anak-anak terlihat aktif dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan Lapangan 13 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

Hari/Tanggal  : Jumat, 23 Januari 2015 

Jam    : 08.30-09.00 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Wali Kelas I dan Bapak Sulardi, S.Pd.I 

Deskripsi Data  :  

Informan adalah Ibu Oki Wali Kelas I dan Pak Lardi Wali Kelas VI. 

Wawancara ini berkaitan dengan sudah diberhentikannya Kurikulum 2013 dan 

akhirnya kembali ke KTSP. Pertanyaan wawancara yaitu bagaimana tanggapan dan 

pengaruh pergantian kurikulum bagi guru. 

 

Interpretasi: 

Dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk pengembangan pembahasan 

pada bab IV. 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan Lapangan 14 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

Hari/Tanggal  : Jumat, 23 Januari 2015 

Jam    : 09.05-09.20 WIB 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : File Administrasi Sekolah 

Deskripsi Data  :  

Data dokumentasi adalah file-file seperti salah satu raport siswa kelas I, data 

guru, data siswa, materi KKG yang berkaitan dengan Kurikulum 2013, foto-foto 

sekolah dan laporan keuangan berkenaan dengan dana yang dikeluarkan untuk 

memfoto copy buku pegangan siswa dan guru. 

 

Interpretasi: 

Data tersebut sebagian akan menjadi pelengkap pada lampiran-lampiran. 

 



Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Desember 2014  

Sumber data : Kepala Sekolah (Bapak Fuatul Khakim, M.S.I) 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

Waktu  : 07.30-08.20 WIB 

 

P : “Sejauh mana Bapak mengetahui konsep Kurikulum 2013?” 

I : “Kita menghargai itu ya, sebuah terobosan ya mba. mungkin karena 

pemerintah, menteri pendidikan itu melihat perkembangan yang terjadi 

khususnya pada peserta didik yang memprihatinkan, salah satunya dari sisi 

pembelajaran yang endingnya itu kurang memperhatikan pendidikan karakter. 

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 ini, ya diharapkan memadukan dari 

berbagai potensi peserta didik yang nantinya dapat dikembangkan.”  

P : “Terus respon Bapak sendiri bagaimana berkenaan dengan adanya 

kurikulum yang baru ini?” 

I : “Saya ya sangat senang, yang artinya bahwa tujuan pendidikan itu kan untuk 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas bagi dari lahir maupun batin, 

dengan konsep Kurikulum 2013 yang sedemikian rupa memungkinkan untuk 

menghasilkan peserta didik seperti yang diharapkan tadi itu.” 

P : “Persiapan yang dilakukan sekolah apa saja pak berkaitan dengan 

implementasi Kurikulum 2013 ini?” 













I : “ya ya, yang pertama kita persiapan dari luar ya, artinya dari kementerian 

agama sendiri, yang pertama kita sudah di BIMTEK beberapa waktu yang lalu 

ya, semua guru sudah mengikuti BIMTEK, itu dari kemenag. Kemudian, 

tindak lanjut dari itu melalui KKG, KKG juga memperdalam BIMTEKnya 

melalui diskusi, kemudian di sekolah kita juga sering melakukan diskusi 

bareng-bareng berkaitan dengan Kurikulum 2013.”  

P : “Sudah adakah sosialisasi berkenaan dengan Kurikulum 2013 kepada wali 

siswa?” 

I : “Iya, sudah disosialisasikan. Kalau orang tua ya pada dasarnya manut, tapi 

kemarin sempat ada pertanyaan kok sekarang pembelajarannya beda, kok 

seperti ini? Setelah kita jelaskan ya mereka bisa memahami.” 

P : “Kemudian faktor-faktor yang menjadi kendala atau menghambat pada 

pengimplementasian Kurikulum 2013 ini apa saja pak?” 

I : “Ya namanya barang baru ya mbak, kemudian ini kan beda, nuansanya beda 

dengan kurikulum yang lalu, dulu kan pendekatannya mapel sekarang 

pendekatannya tematik, jadi mungkin guru agak susahnya pada mengelola 

pembelajarannya.” 

P : “Kemudian yang dari segi fisiknya itu seperti apa pak? Seperti buku atau 

yang lainnya?” 

I : “Nah itu, sampai hari ini kita belum dapat buku, iya, kita masih ngopy, tiap 

bulan itu ngopy, padahal satu buku itu kan jatahnya hanya untuk satu bulan to, 

jadi kita ngopy terus sejumlah murid.” 



P : “Dari siswa di tarik pembayaran tidak?” 

I : “Tidak mbak, di sini kan basic murid itu ya tergolong menengah ke bawah, 

jadi selama ini kita tidak menarik uang dari siswa, jadi kita mengandalkan 

dana BOS.” 

P : “Bagaimana dengan prestasi akademiknya?” 

I : “Ya yang kemarin itu mbak, UN kemarin kita mendapat peringkat empat 

sekecamatan Patuk.” 

P : “Bagaimana dengan kesiapan anggaran madrasah dalam menyiapkan 

implementasi Kurikulum 2013?” 

I : “Anggaran madrasah belum siap mbak, kita memakai cadangan BOS untuk 

memfoto copy buku.” 

P : “Kemudian bagaimana dengan respon guru-guru terhadap implementasi 

Kurikulum 2013 ini pak?” 

I : “Ya semua guru responnya baik ya mbak, cuma ya itu yang disyangkan 

persiapan dari pemerintah yang kurang, sebenarnya konsep dari Kurikulum 

2013 itu kan sudah sangat bagus ya mbak.” 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara dengan Wali Kelas I 

Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal : Senin, 8 Desember 2014  

Sumber data : Wali Kelas I (Ibu Oki Puspita Dewi, S.Pd.I) 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

Waktu  : 07.30-08.10 WIB 

 

P : “Sejauh mana pemahaman Ibu tentang konsep Kurikulum 2013?” 

I : “Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan 

tematik, yaitu mempelajari semua mata pelajaran secara terpadu melalui tema-

tema kehidupan yang dijumpai siswa sehari-hari. Nah, pada kurikulum ini 

tidak hanya mengembangkan aspek kognitif saja akan tetapi juga 

mengembangkan aspek yang lain seperti psikomotorik dan afektif.” 

P : “Kemudian respon Ibu bagaimana?” 

I : “Ya menerima dengan segala kelebihan maupun kekurangan Kurikulum 

2013 dan tetap menjalankan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran walaupun 

banyak kendala seperti sarpras, persiapan mengajar seperti buku siswa dan 

guru yang belum ada.” 

P : “Mengapa Ibu setuju dengan implementasi Kurikulum 2013 ini?” 

I : “Sebetulnya lebih memilih kurikulum yang lama (KTSP), karena kita hanya 

menjalankan, siap/belum ya harus tetap melaksanakan.” 



P : “Persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk mendukung implementasi 

Kurikulum 2013 ini apa saja?” 

I : “Persiapannya hanya dari pembekalan BIMTEK kurikulum 2013 kemarin.” 

P : “Bagaimana kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran 

tematik-integratif ini?” 

I : “Kesiapannya ya kita mengacu dari BIMTEK kemarin itu mbak.” 

P : “Ibu kan sudah mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh kemenag, kemudian 

materi yang disampaikan saat BIMTEK apa saja?” 

I : “Iya, materinya itu seperti pembuatan administrasi guru sama gambaran 

pembelajaran tematik-integratif.” 

P : “Yang menjadi faktor pendukung dalam menyiapkan pelaksanaan 

Kurikulum 2013 apa saja bu?” 

I : “Buku guru, buku siswa, alat peraga, walaupun bukunya masih harus 

mengopy sendiri dan BIMTEK terus sama yang dari KKG itu.” 

P : “Hambatan atau yang menjadi faktor penghambat implementasi Kurikulum 

2013 yang Ibu alami sebagai wali kelas I apa saja?” 

I : “wah, banyak ini mbak. Seperti buku guru dan buku siswa yang belum juga 

kami terima padahal ini sudah akhir semester 1 ya mbak, kemudian media 

yang diperlukan belum tersedia seperti timbangan, alat olahraga. Saat proses 

belajar mengajar harus menerapkan langsung materi dan praktik, siswa 

langsung ikut dalam kegiatan tersebut.” 



P : “Pada pembelajaran tematik-integratif ini, apakah Ibu sudah menyisipkan 

pendekatan saintifik.” 

I : “Sudah mbak.” 

P : “Media seperti apa yang Ibu gunakan saat pembelajaran?” 

I : “ Ya seperti langsung pada alam, jadi kita ya tetap menyesuaikan dengan 

materi dan temanya. Kemudian menggunakan gambar-gambar yang relevan 

dengan materinya.” 

P : “Kemudian, bagaimana dengan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah dalam mendukung implementasi Kurikulum 2013?” 

I : “Belum sesuai harapan. Kendalanya sarana dan prasarananya belum 

terpenuhi yang paling utama adalah belum ada buku untuk guru maupun 

siswa sebagai pendamping pembelajaran.” 

P : “Adakah perbedaan konkret produk KTSP dengan Kurikulum 2013?” 

I : “Tentu ada. Misalnya, ketika KTSP pengetahuan anak-anak dapat didapat 

secara luas, hasilnya anak lebih menguasai materi pengetahuan. Lah ketika 

kurikulum ganti dengan Kurikulum 2013 pengetahuan anak menjadi lebih 

sedikit, terkadang anak juga bingung dengan materi yang disampaikan karena 

bertema. Kurikulum 2013 ini sebenarnya sangat bagus karena 

pembelajarannya mengenai sikap, pengetahuan, keterampilan. Tetapi 

kebanyakan guru kesulitan dalam penilaiannya kemudian juga orang tua sulit 

dalam mendampingi anak belajar karena dalam Kurikulum 2013 ini materinya 

minim.” 



Hasil Wawancara dengan Wali Kelas IV 

Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal : Senin, 8 Desember 2014  

Sumber data : Wali Kelas IV (Bapak Ari Kustanto, S.Pd.I) 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

Waktu  : 09.00-09.30 WIB 

 

P : “Sejauh mana pemahaman Bapak tentang konsep Kurikulum 2013?” 

I : “Kurikulum 2013 merupakan kurikulum dimana pembelajarannya itu 

bertema, pendekatan tema, bukan mapel lagi.” 

P : “Respon Bapak bagaimana terkait implementasi Kurikulum 2013?” 

I : “Ya kalau saya, saya kan wali kelas IV ya, saya kurang setuju karena kelas 

IV kan dulu memakai KTSP dan sudah terbiasa dengan pembelajaran yang 

berbasis mapel jadi ketika diganti dengan pendekatan tema, anak-anak 

menjadi bingung.” 

P : “Dari Bapak sendiri, persiapan yang dilakukan untuk mendukung 

implementasi Kurikulum 2013 itu apa saja?” 

I : “Ya dengan BIMTEK kemarin itu.” 

P : “Kemarin kan ada BIMTEK dari Kemenag, apakah Bapak mengikutinya?” 

I : “Ya ikut, Saya mengikuti tiga kali BIMTEK, yang pertama itu tanggal 18 

Oktober 2013 itu materinya tentang administrasi yang perlu disiapkan, 

kemudian tanggal 20 Nopember 2013 materinya yaitu tentang penilaian 



autentik, dan yang terakhir itu tanggal 11-14 Desember 2013 tentang ya 

sosialisasi Kurikulum 2013 dan micro teaching.” 

P : “Yang menjadi faktor pendukung implementasi Kurikulum 2013 itu apa saja 

Pak?” 

I : “Dengan adanya BIMTEK dan diskusi-diskusi di KKG dan diskusi 

antarguru, kemudian juga buku guru dan buku siswa walaupun kita masih 

download kemudian digandakan sendiri.”  

P : “Kemudian faktor yang menghambat implementasi Kurikulum 2013 apa 

saja?” 

I : “Yang menjadi masalah itu tentang penilaiannya, kemudian buku yang 

dijanjikan pemerintah belum ada, kan ada buku siswa dan buku guru nah yang 

dari pemerintah itu belum juga turun sampai sekarang.  

P : “Pada pembelajaran tematik-integratif, apakah bapak sudah menyisipkan 

pendekatan saintifik?” 

I : “Ya sudah karena memang harus menyisipkannya.” 

P : “Ketika pembelajaran ya Pak, media yang Bapak gunakan seperti apa?” 

I : “Ya nanti lihat dulu temanya, kemarin kan ada permainan seperti gobak 

sodor ya saya praktikan, kemudian ada yang karya seni kolase ya itu kita 

memanfaatkan daun-daun sekitar sekolah. Biasanya siswa tak suruh bawa 

tanaman untuk materi yang tentang bagian-bagian tumbuhan.”  

P : “Dari sekolah sendiri, bagaimana dengan kesiapan sekolah untuk 

mendukung implementasi Kurikulum 2013?” 



I : “Kesiapannya masih kurang sekali, seperti buku yang belum ada, alat-alat 

olahraga juga belum lengkap. 

P : “Kelas IV kan  sudah merasakan menggunakan KTSP dan sekarang dengan 

Kurikulum 2013, kemudian yang Saya mau tanyakan perbedaan konkret pada 

siswa ketika menggunakan KTSP dengan menggunakan Kurikulum 2013 itu 

seperti apa?” 

I : “Kalau yang KTSP itu siswa lebih senang karena masih pendekatan mapel 

juga pengetahuan anak lebih banyak, kalau pakai Kurikulum 2013 memang 

anak lebih aktif tapi pengetahuan tentang konsep itu menjadi berkurang. Lah 

yang kemarin itu, saya kan tahun kemarin menjadi wali kelas III itu ada anak 

yang nilai matematikanya tinggi dan sekarang malah turun drastis, dan 

sekarang tidak ada nilai matematika yang  sembilan atau sepuluh, nilainya itu 

sekarang paling lima atau enam, itu yang tertinggi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara dengan Guru 

Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2014  

Sumber data : Bapak Sulardi, S.Pd.I 

Tempat : Ruang Guru 

Waktu  : 07.30-08.00 WIB 

 

P : “Sejauh mana Bapak memahami konsep Kurikulum 2013 ini?” 

I : “Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum baru dimana berbeda dengan 

yang kemarin ya, pada kurikulum ini yang dinilai itu tidak hanya kognitif saja 

tapi aspek yang lain juga sperti aspek psikomotorik dan afektif.” 

P : “Kemudian responnya Bapak seprti apa terkait implementasi Kurikulum 

2013 ini?” 

I : “Ya yang namaya guru kan hanya manut ya, hanya menjalankan kurikulum, 

juga dengan konsep yang sangat bagus yang berkenaan dengan pembentukan 

karakter anak.” 

P : “Ada atau tidak Pak hambatan yang dialami sekolah berkenaan dengan 

implementasi Kurikulum 2013?” 

I : “Wah, kalau hambatannya ini yang banyak sekali. Ya seperti kesiapan 

bukunya, dana sekolah yang minim, sarpras juga masih kurang.” 

 

 



Hasil Wawancara  

Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2014 

Sumber data : Bapak Fuatul Khakim, M.S.I., Ibu Oki Puspita Dewi, S.Pd.I., dan 

Bapak Ari Kustanto, S.Pd.I. 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

Waktu  : 11.30-13.00 WIB 

 

P : “Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu berkenaan dengan fenomena akan 

diberhentikannya Kurikulum 2013 dan harus kembali ke KTSP?” 

I 1 : “Kita masih menunggu surat resmi dari Kanwil ya mbak, unruk sekarang ini 

masih pakai Kurikulum 2013. Kemarin itu kan Saya ada pertemuan di Kanwil 

untuk mengisi angket apakah sekolah mau lanjut Kurikulum 2013 atau 

kembali ke KTSP. Ya jadi kita masih menunggu keputusan resminya.” 

I 2 : “Kalau memang mau lanjut ya lanjut, kalau kembali ke KTSP ya kembali, 

karena ini kan berhubungan dengan siswa ya.” 

I3 : “Pergantian kurikulum jika lanjut ya seharusnya sarana penunjang 

dilengkapi dulu, seperti buku-bukunya, lah wong yang semester I aja bukunya 

belum turun, kita mengopy sendiri dan itu menambah jumlah pengeluaran 

sekolah sementara pemasukannya juga minim.” 

 

 



Hasil Wawancara Wali Kelas I 

Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Januari 2015  

Sumber data : Ibu Oki Puspita Dewi, S.Pd.I.  

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

Waktu  : 08.30-09.00 WIB 

 

P : “Pemberhentian Kurikulum 2013 ini dilihat dari kesiapan sekolah untuk 

lanjut atau berhenti atau seperti apa?” 

I : “Keputusan kembali ke KTSP itu kan keputusan dari pusat, setau saya untuk 

yang daerah gunung kidul itu ya kalau yang lanjut itu ya yang sudah 

menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester, kalau sini MIN Semanu.” 

P : “Ada atau tidak pengaruh diberhentikannya Kurikulum 2013 terhadap guru 

atau siswa?”  

I : “Pengaruhnya yo ada mba, wong kemarin sudah belajarnya Kurikulum 2013 

sekarang langsung kembali ke KTSP, jadi persiapannya sia-sia. Kalau untuk 

kelas I mungkin pengaruhnya ya contohnya pelajaran matematika, kemarin 

kan belajarnya seperti itu sekarang semester II harus langsung ke pendalaman 

materi. Kita langsung belajar ke materi KTSP yang semester II, langsung 

mendalam, ya materinya loncat-loncat.” 

 

 



ANGKET MINAT SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN TEMATIK-INTEGRATIF 

Kelas  : 

Hari/Tanggal : 

 

A. Pengantar  

1. Angket ini diedarkan kepada anda dengan maksud untuk mendapatkan informasi 

sehubungan dengan penelitian tentang Respon dan Kesiapan Guru di MI YAPPI Semoyo 

terhadap Implementasi Kurikulum 2013.  

2. Data yang peneliti dapatkan semata-mata hanyalah untuk kepentingan penelitian, apapun 

jawaban anda tidak berpengaruh nilai raport dan peneliti menjamin kerahasiannya. 

 

B. Petunjuk pengisian angket 

1. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai pilihan anda. 

2. Satu soal hanya untuk satu jawaban. 

3. Jawaban: jika 4 = Sangat Setuju, 3 = Setuju, 2 = Kurang Setuju, 1 = Tidak Setuju 

 

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1 2 3 4 

1 Saya senang dengan adanya pembelajaran tematik-

integratif 

    

2 Saya lebih senang pembelajaran tematik-integratif 

daripada pembelajaran yang sebelumnya (KTSP) 

    

3 Menurut saya pembelajaran tematik-integratif 

membosankan 

    

4 Pembelajaran tematik-integratif mampu meningkatkan 

minat belajar saya 

    

5. Pembelajaran tematik-integratif membuat saya lebih aktif     



ketika pembelajaran berlangsung 

6. Saya mempunyai buku panduan pembelajaran tematik-

integratif  

    

7. Saya mudah memahami materi yang disampaikan guru     

8 Guru menggunakan media dan strategi pembelajaran yang 

beragam 

    

9 Guru berakhlak mulia sehingga mampu menjadi teladan 

bagi saya 

    

10 Guru memberikan hadiah (reward) kepada siswa yang 

mendapatkan nilai bagus atau aktif dalam pembelajaran 

    

11 Guru memberikan kesempatan kepada saya untuk untuk 

berpikir, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa 

takut 

    

12 Tugas-tugas yang diberikan guru sangat bermanfaat     

13 Saya merasa sulit untuk mengerjakan tugas-tugas 

pembelajaran-tematik yang diberikan oleh guru 

    

14 Guru tidak pernah membeda-bedakan jenis kelamin, 

keadaan ekonomi keluarga, dan kondisi fisik siswa dalam 

pembelajaran 

    

15 Saya merasa puas dengan apa yang saya peroleh dari 

pembelajaran tematik-integratif ini. 

    

16 Isi pembelajaran tematik-integratif ini sesuai dengan 

harapan dan tujuan saya 

    



17 Guru mengemas materi pembelajaran tematik-integratif 

ini dengan media dan teknik megajar yang menarik 

    

18 Guru memberikan tanggapan yang baik atas kerja siswa 

baik individu atau kelompok 

    

19 Secara keseluruhan saya senang menggunakan 

pembelajarn tematik-integratif 

    

20 Secara keseluruhan saya tidak senang dengan 

pembelajaran tematik-integratif 

    

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

  

 

Nama Madrasah  : MI YAPPI Semoyo   

Kelas / Semester  :  1 /1 

Tema                           :  Kegiatanku (Tema 3) 

Sub Tema                   :  Kegiatan Pagi Hari (Sub Tema 1 ) 

Pembelajaran ke          :  2 

Alokasi waktu             :  1 Hari 

Hari/ Tanggal  : ______________________ 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) 

dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam 

karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Muatan:  

No Kompetensi Indikator 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

Mengenal teks deskriptif tentang 

anggota tubuh dan pancaindra, wujud 

dan sifat benda, serta peristiwa siang 

dan malam dengan bantuan guru atau 

teman dalam  

bahasa Indonesia lisan dan tulis yang 

dapat diisi dengan kosakata bahasa 

daerah untuk membantu pemahaman 

 

Mengenal teks terima kasih tentang  

sikap kasih sayang dengan bantuan  

guru atau teman dalam bahasa  

Indonesia lisan dan tulis yang dapat 

 Mengidentifikasi teks lagu “Bangun 

Tidur” 

 Mengidentifikasi kegiatan pagi hari 

yang memerlukan ucapan terima 

kasih 

 Mengamati teks bergambar  kegiatan 

pagi hari 

 Mengucapkan kembali teks lagu 

“Bangun  

 Tidur” yang dibaca guru 

 Melakukan kegiatan menyampaikan 

teks terima kasih 

 Menceritakan kegiatan pagi hari 



 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

4.4 

diisi dengan kosakata bahasa daerah 

untuk membantu pemahaman 

Mengenal teks cerita diri/personal  

tentang keberadaan keluarga dengan 

bantuan guru atau teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis yang dapat 

diisi dengan kosakata bahasa daerah 

untuk  

membantu pemahaman 

 

Mengamati dan menirukan teks  

deskriptif tentang anggota tubuh  

dan panca indera, wujud dan sifat  

benda, serta peristiwa siang dan  

malam secara mandiri dalam bahasa  

Indonesia lisan dan tulis yang dapat 

diisi dengan kosakata bahasa daerah 

untuk membantu penyajian 

 

Menyampaikan teks terima kasih  

mengenai sikap kasih sayang secara  

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk 

membantu penyajian 

 

Menyampaikan teks cerita diri atau  

personal tentang keluarga secara 

mandiri dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis  yang dapat diisi dengan 

kosakata bahasa daerah untuk 

membantu penyajian 

 

secara runtut berdasarkan gambar 

 

 

 

 

 

 

 



Muatan: SBdP 

 

No Kompetensi Indikator 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

4.1 

 

 

 

4.7 

 

Mengenal cara dan hasil karya seni 

ekspresi 

 

Mengenal pola irama lagu 

bervariasi menggunakan alat musik 

ritmis 

Menggambar ekspresi dengan 

mengolah garis, warna, dan bentuk 

berdasarkan hasil pengamatan di 

lingkungan sekitar 

Menyanyikan lagu anak-anak dan 

berlatih memahami isi lagu 

 

 Menjelaskan tentang isi lagu 

 Membuat gambar tentang 

kebiasaan pagi hari di rumah 

 Menyanyikan lagu dengan percaya 

diri 

 

Muatan: PPKn 

 

No Kompetensi Indikator 

3.2 

 

 

4.2 

Mengenal tata tertib dan aturan 

yang berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah dan sekolah 

Melaksanakan tata tertib  

di rumah dan sekolah 

 Menyebutkan berbagai aturan pada 

pagi hari dalam keluarga 

 Mempraktikkan kegiatan pagi hari 

sesuai dengan aturan di keluarga 

 

C. TUJUAN  

 Dengan diskusi, siswa dapat menyebutkan kegiatan pagi hari di rumahnya masing-masing 

dengan percaya diri. 

 Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan berbagai kegiatan pagi hari di rumah 

dengan tepat. 

 Dengan mendengarkan petunjuk guru, siswa dapat menya  nyikan lagu “Bangun Tidur” 

dengan lancar. 

 Dengan kegiatan  praktik, siswa dapat menyampaikan teks terima kasih dengan santun.   

 Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menceritakan isi lagu dengan tepat. 

 Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengurutkan gambar berseri dengan bekerjasama. 

 Dengan mengurutkan gambar, siswa dapat bercerita berdasarkan kartu gambar. 

 Dengan kegiatan bercerita, siswa dapat menggambar tentang kebiasaan pagi hari dengan 

percaya diri. 



D. MATERI 

Bernyanyi dan bercerita tentang kebiasaan pada pagi hari. 

Mengurutkan gambar berseri dan menggambar tentang kegiatan pagi di rumah. 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

      Pendekatan  : Scientific 

      Strategi  : Cooperative Learning 

      Teknik  : Example Non Example 

Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah. 

 

F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam dan mengajak berdoa dengan 

menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. 

2. Melakukan komunikasi  tentang kehadiran siswa.  

3. Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak dan lagu 

yang relevan.  

4. Guru menyiapkan fisik dan psikhis anak dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran serta menyapa anak.  

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 

 

    10  

    menit 

Kegiatan 

Inti 

Bernyanyi dan Bercerita tentang Kebiasaan pada Pagi 

Hari 

 

1. Guru mengingatkan kembali fungsi matahari yang 

merupakan sumber panas dan cahaya. Matahari membuat 

bumi terang dan hangat, karena ada cahaya matahari, maka 

kita bisa melihat. Matahari adalah ciptaan Tuhan yang 

harus kita syukuri. 

2. Guru menanyakan apakah siswa biasa bangun pagi sendiri 

atau dibangunkan? 

 Apakah ada anak  yang susah dibangunkan? 

 Apakah ada anak  yang mudah dibangunkan? 

 Adakah yang ketika dibangunkan marah-marah? 

3. Sampaikan ucapan terima kasih jika kita dibangunkan oleh 

orangtua, karena mereka membantu kita agar tidak 

terlambat untuk memulai kegiatan. 

4. Siswa mengamati gambar dan berdiskusi tentang ekspresi 

    150 

    menit 

 



bangun tidur. 

5. Siswa memeragakan ekspresinya ketika bangun tidur. 

6. Siswa menyanyikan lagu “Bangun Tidur” dengan 

bimbingan guru. 

7. Guru dan siswa bertanya jawab tentang isi lagu. 

8. Guru membimbing siswa dengan diskusi bersama tentang 

kebiasaan-kebiasaan yang baik setelah bangun tidur. 

9. Setelah itu siswa diminta maju ke depan kelas untuk 

menceritakan kegiatan yang dilakukannya di rumah sejak 

bangun tidur hingga berangkat ke sekolah dan siswa lain 

dapat bertanya kepada siswa yang maju tersebut. 

10. Guru meminta siswa mengamati gambar pada buku siswa. 

11. Guru meminta siswa mengurutkan gambar dengan 

memberikan nomor pada kotak yang tersedia di bawah 

gambar tersebut sesuai dengan kebiasaan masingmasing. 

12. Guru mengingatkan siswa untuk selalu bersyukur kepada 

Tuhan karena setiap bangun tidur masih diberi kesempatan 

untuk melakukan kegiatan. 

 

Mengurutkan Gambar Berseri dan Menggambar tentang 

Kegiatan Pagi di Rumah 

1. Guru menyampaikan bahwa setiap anak memiliki kegiatan 

pada pagi hari yang berbeda 

2. Guru menyiapkan kartu-kartu gambar kegiatan pagi hari 

sejak bangun tidur sampai berangkat ke sekolah (Jika tidak 

memungkinkan, guru dapat melakukan kegiatan dengan 

menggunakan buku siswa). 

3. Guru membagi kelas menjadi lima kelompok. 

4. Masing-masing kelompok diberikan satu set gambar yang 

menunjukkan kegiatan pada pagi hari. 

5. Lalu, masing-masing kelompok mengurutkan gambar-

gambar tersebut. 

6. Selesai kegiatan, masing-masing perwakilan kelompok 

menceritakan sesuai urutan gambar yang sudah dibuatnya. 

7. Siswa memperhatikan apakah semua kelompok 

mempunyai kegiatan pagi hari yang sama atau berbeda 

(jika ada perbedaan guru bisa mengembangkan kembali 

dengan pertanyaan-pertanyaan). 

8. Setelah itu, guru meminta siswa membuat gambar bertema 



kebiasaan pagi hari di rumah. 

9. Guru menyimpulkan pelajaran hari ini dan mengapresiasi 

hasil karya siswa serta mengingatkan mereka bahwa 

dengan sering berlatih, mereka semakin bisa 

mengekspresikan diri lewat gambar. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan hasil diskusi 

dengan menjawab dan menambah informasi yang tepat. 

2. Siswa  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 

menambahkan informasi dari siswa lainnya. 

3. Guru menyampaikan pesan moral hari ini dengan bijak.  

4. Salam dan do’a penutup dengan menunjuk salah satu siswa 

untuk memimpin doa. 
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    menit 

 

G. SUMBER DAN  MEDIA 

1. Diri anak, Lingkungan keluarga, dan Lingkungan sekolah. 

2. Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 1 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 1.  

 

H. PENILAIAN 

Rubrik Bercerita dan Menyanyikan Lagu tentang Suasana Pagi 

Rubrik Mengurutkan Gambar, Bercerita dan Menggambar Kegiatan Pagi Hari 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

FUATUL KHAKIM, MSI 

NIP. 19731120 200112 1 001 

Semoyo,    .Oktober 2014 

Guru Kelas 1  , 

 

 

 

OKI PUSPITA DEWI,S.Pd.I 

 

 



Hasil Dokumentasi 

     

 

       

 

 

1. Kegiatan Pembelajaran di 

Kelas I 

2. MI YAPPI Semoyo 

3. Buku Pembelajaran Tematik-

Integratif 

4. Penulis dan Wali Kelas I 

5. Gedung MI YAPPI Semoyo 













MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa  dalam  rangka  kelancaran  proses  pendidikan  pada
satuan pendidikan  anak usia dini,  pendidikan dasar,  dan
pendidikan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan   dan   Kebudayaan   tentang   Pemberlakuan
Kurikulum Tahun 2006;

Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan   Nasional   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005   tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   32   Tahun   2013
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah  Nomor
19   Tahun   2005   tentang   Standar   Nasional   Pendidikan
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2013
Nomor   71,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5410);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan   Kementerian   dan   Pengangkatan   Menteri
Kabinet Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN   MENTERI   PENDIDIKAN   DAN   KEBUDAYAAN
TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN
KURIKULUM 2013.



Pasal 1

Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan
Kurikulum   2013   sejak   semester   pertama   tahun   pelajaran   2014/2015
kembali   melaksanakan   Kurikulum  Tahun   2006  mulai   semester   kedua
tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk
melaksanakan Kurikulum 2013. 

Pasal 2

(1) Satuan   pendidikan   dasar   dan   pendidikan   menengah   yang   telah
melaksanakan  Kurikulum   2013   selama   3   (tiga)   semester   tetap
menggunakan Kurikulum 2013.

(2) Satuan   pendidikan   dasar   dan   pendidikan   menengah   yang
melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.

(3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada
dinas   pendidikan   provinsi/kabupaten/kota   sesuai   dengan
kewenangannya.

Pasal 3

(1) Satuan   pendidikan  dasar   dan   pendidikan   menengah  yang   belum
melaksanakan   Kurikulum   2013   mendapatkan   pelatihan   dan
pendampingan bagi:
a. kepala satuan pendidikan;
b. pendidik;
c. tenaga kependidikan; dan
d. pengawas satuan pendidikan.

(2) Pelatihan   dan   pendampingan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
bertujuan   meningkatkan   kompetensi  dan   penyiapan   pelaksanaan
Kurikulum 2013.

(3) Pelatihan   dan   pendampingan  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dilakukan   sesuai   dengan   standar   yang   ditetapkan   oleh   Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan
Kurikulum  Tahun   2006  paling   lama   sampai   dengan   tahun   pelajaran
2019/2020.

Pasal 5



Halhal   yang   belum   diatur   terkait   dengan   prosedur   pemberlakuan
Kurikulum Tahun 2006  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata
cara  satuan   pendidikan  yang   siap  melaksanakan   Kurikulum   2013
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3  diatur   oleh   Direktur   Jenderal
Pendidikan   Dasar   dan   Direktur   Jenderal  Pendidikan   Menengah   setelah
berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 6

Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai  Kurikulum  Tahun   2006   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

Satuan pendidikan  anak usia dini melaksanakan  Kurikulum 2013 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal 8

Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan   Menteri   ini   dengan   penempatannya   dalam   Berita   Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014

MENTERI   PENDIDIKAN   DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepone. 021- 5725057, 57955141 Fax 5725606 

Laman: www.kemdikbud.go.id 

 
 

SURAT EDARAN 

 
 NOMOR : 5685/C/KR/2014 
 NOMOR :  8014/D/KP/2014 

 
 

TENTANG 
 

SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN  
KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013 

 
 

Yth.  
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; 
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 
Seluruh Indonesia 
 
 
Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 

tahun 2014 tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 

2013  dan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur 

Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 5496/C/KR/2014 dan Nomor 

7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 

2006 dan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan 

Menengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 
1. Bagi sekolah di wilayah Saudara yang baru satu semester melaksanakan 

Kurikulum 2013 dan siap melanjutkan untuk melaksanakan Kurikulum 

2013, agar diusulkan kepada Menteri Mendidikan dan Kebudayaan paling 

lambat tanggal 2 Januari 2015 melalui email 

(bukukurikulum@kemdikbud.go.id) atau fax 021-572 5608; 

2. Sekolah yang diusulkan akan diverifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Menengah (BAN S/M); 

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menetapkan sekolah yang 

lolos verifikasi sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013; 

4. Bagi sekolah yang belum lolos verifikasi, dinas pendidikan provinsi/ 

kabupaten/kota melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 

tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; 

 

 



 

 

 

 

 

5. Dinas pendidikan provinsi/

sekolah yang kembali melaksanakan Kurikulum tahun 20

pemenuhan jam mengajar guru, penjadwalan

penyelesaian peminatan siswa, 

ekstrakurikuler, dan hal lainnya yang 

 
Peran dan kerjasama Saudara secara berkesinambungan sangat menen

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di setiap satuan pendidikan 

Saudara. 

 
Atas perhatian Saudara, kami u

Direktur Jenderal Pendidikan 
 
 
     
 
 
Hamid Muhammad 
NIP 19590512198311101 

 
Tembusan: 
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud
4. Kepala Balitbang Kemendikbud

inas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan konsolidasi 

melaksanakan Kurikulum tahun 200

jam mengajar guru, penjadwalan kembali 

penyelesaian peminatan siswa, pengaturan pelaksanaan

hal lainnya yang muncul di sekolah; 

Peran dan kerjasama Saudara secara berkesinambungan sangat menen

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di setiap satuan pendidikan 

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 

Jakarta, 30 Desember 2014
 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar,    Direktur Jenderal Pendidikan 

    

Achmad Jazidie 
 NIP 195902191986101001

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
Jenderal Kemendikbud; 

Kemendikbud; 
Kemendikbud. 

2 

kabupaten/kota melakukan konsolidasi bagi 

06, terkait dengan 

 mata pelajaran, 

pengaturan pelaksanaan kegiatan 

Peran dan kerjasama Saudara secara berkesinambungan sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di setiap satuan pendidikan di wilayah 

Jakarta, 30 Desember 2014 

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, 

195902191986101001 





KONSEP KURIKULUM 2013 

 

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan 

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

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada 

tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal 

ini mengandung makna bahwa kurikulum 2013 pada hakekatnya dikembangkan 

berdasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan KBK dan KTSP tersebut.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-

2014 mengamanatkan perlu adanya penataan kembali kurikulum yang diterapkan 

saat ini berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). Atas dasar itu, Pemerintah Republik 

Indonesia pada bulan Juli tahun pelajaran 2013/2014 mencanangkan dan 

memberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas dan bertahap yang merupakan 

hasil dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakannya, bahwa Kurikulum 2013 

diharapkan dapat menghasilkan insan indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi kelemahan-

kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya. 

Secara teoretik keberhasilan suatu kurikulum secara utuh memerlukan 

proses panjang, mulai dari kajian dan kristalisasi berbagai gagasan dan konsep 

ideal tentang pendidikan, pengembangan desain kurikulum, penyiapan dan 

penugasan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, 

penyiapan tata kelola pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. 

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya dalam mengimplementasikan 

kurikulum yakni melakukan persamaan dan penyempurnaan pola pikir. Hal ini 



perlu dilakukan agar tidak salah persepsi atau masih berkutat pada pola pikir lama 

yang kurang baik. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya 

akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam 

pembelajaran. Pergeseran pembelajaran itu meliputi antara lain: 

a. Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. 

b. Dari satu arah menuju interaktif. 

c. Dari isolasi menuju lingkungan jejaring. 

d. Dari pasif menuju aktif-menyelidiki. 

e. Dari maya/abstrak menuju konteks dunia nyata. 

f. Dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. 

g. Dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan. 

h. Dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. 

i. Dari alat tunggal menuju alat multimedia. 

j. Dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif. 

k. Dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. 

l. Dari usaha sadar tunggal menuju jamak. 

m. Dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. 

n. Dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. 

o. Dari pemikiran faktual menuju kritis. 

p. Dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

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

dan psikomotorik; 

b. 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; 

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; 



e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; 

f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi 

inti; 

g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmata pelajaran dan 

jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

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, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk mencapai 

tujuan tersebut proses pembelajaran di sekolah dasar diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 
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