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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah dan kurikulum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

Menurut Nurgiyantoro (1988:5), kurikulum merupakan sesuatu yang direncanakan, 

didesain, dikembangkan sekaligus dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan pendidikan, termasuk proses pembelajaran di kelas. Sekolah adalah sebuah 

lembaga yang memiliki fungsi sebagai tempat belajar mengajar dan menerima 

ataupun memberi pelajaran (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2007:1013). Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebuah 

lembaga pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kurikulum. Hal tersebut 

dikarenakan kurikulum merupakan rencana untuk melaksanakan proses pembelajaran 

di sekolah. 

Kurikulum memegang peranan penting untuk menjalankan sistem pendidikan 

nasional. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan kurikulum yang sesuai 

dengan perkembangan zaman. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan 

kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik (Hamalik, 

2013:183). Dunia pendidikan di Indonesia baru saja mengembangkan kurikulum, 

sehingga terjadi perubahan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menjadi Kurikulum 2013. Musliar sebagaimana dikutip oleh Maulipaksi (2014) 

menyatakan bahwa ada lima hal yang akan ditingkatkan dalam kurikulum 2013, 

yaitu kerja sama, pelatihan, penggandaan buku, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum 
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baru tersebut sudah harus diimplementasikan mulai tahun pelajaran 2014/2015 pada 

seluruh sekolah di Indonesia tanpa terkecuali baik yang sudah maupun belum standar 

nasional.  

Menurut Pratiwi (2013), perubahan kurikulum perlu dilakukan untuk 

menyempurnakan kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 

2013 merupakan peyempurnaan KTSP. Tujuan penyusunan Kurikulum 2013 adalah 

menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Kurikulum 2013 dalam 

proses pembelajaran bertujuan untuk mendorong siswa aktif menanya dan menalar 

sehingga memiliki sifat terampil dan berpengetahuan. Oleh karena itu, Kurikulum 

2013 ini disusun sesuai dengan perkembangan zaman demi mewujudkan generasi 

muda yang berkarakter dan berpengetahuan luas melalui pendidikan formal di 

sekolah. Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat mnghasilkan lulusan 

yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional (Supriyanto, 2014). 

Implementasi Kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah yang sudah berstandar 

nasional tidak menemui kendala karena memiliki sarana dan prasarana lengkap. 

Sekolah Standar Nasional (SSN) merupakan sekolah yang sudah memenuhi kriteria 

dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kriteria tersebut adalah telah 

memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Menurut Kemendikbud (2013), 

delapan kriteria standar nasional pendidikan adalah 1) standar pengelola; 2) standar 

pendidik dan tenaga kependidikan; 3) standar sarana dan prasarana; 4) standar 

pembiayaan; 5) standar proses; 6) standar isi; 7) standar penilaian; 8) standar 

kompetensi lulusan. Standar nasional pendidikan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia di seluruh lembaga 
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pendidikan tidak terkecuali madrasah. Fungsi standar nasional pendidikan adalah 

sebagai dasar atau pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 

pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan 

bermutu. 

Implementasi Kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah menengah pertama non 

standar nasional belum bisa maksimal karena terhambat oleh berbagai macam 

kendala yang mungkin dialami oleh para stake holder pelaksana kurikulum 2013, 

terlebih di daerah pedalamaan atau pinggiran. Kepala sekolah, guru maupun peserta 

didik pada sekolah non standar nasional yang berada di daerah pedalaman 

mengeluhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum 2013. 

Sarana dan prasarana sekolah menengah pertama non standar nasional di daerah 

pedalaman dan pinggiran juga tidak memungkinkan untuk dapat 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan baik. 

Salah satu kabupaten kecil di Indonesia memiliki sebuah kecamatan yang sama 

sekali tidak mempunyai sekolah berstandar nasional untuk jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Geyer merupakan sebuah wilayah besar tetapi berada di 

daerah pinggiran kabupaten Grobogan provinsi Jawa Tengah. Seluruh SMP di 

kecamatan Geyer belum memenuhi kriteria sebagai SSN. Proses pembelajaran yang 

terjadi di sekolah-sekolah tersebut masih terkesan biasa. Tidak adanya sekolah 

berstandar nasional tentu akan mempengaruhi kualitas lulusan dari lembaga 

pendidikan di daerah tersebut. 

Implementasi Kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah menengah pertama non 

standar nasional di kecamatan Geyer kabupaten Grobogan belum bisa maksimal. 

Banyak sekali hambatan untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolah-
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sekolah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya penuturan dari beberapa kepala 

SMP di kecamatan Geyer kabupaten Grobogan yang menyatakan bahwa 

implementasi Kurikulum 2013 tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan seluruh 

komponen yang terkait belum siap untuk menerapkan. 

Tujuan kurikulum merupakan hal yang ingin dicapai oleh pendidikan nasional 

Indonesia. Kurikulum 2013 diciptakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional Indonesia. Bila kurikulum belum dapat diterapkan secara maksimal dan 

masih menemui kendala, tidak akan mungkin tujuan pendidikan nasional akan 

terwujud. Suatu kendala harus dikaji secara mendalam kemudian dicarikan solusi 

untuk segera diatasi. Oleh karena itu, kendala-kendala implementasi Kurikulum 2013 

pada sekolah-sekolah menengah pertama non standar nasional harus dipaparkan 

secara jelas kemudian berusaha untuk mencari solusi mengatasinya agar tujuan 

pendidikan nasional dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian 

lebih mendalam mengenai “Kendala-kendala Implementasi Kurikulum 2013 di 

Sekolah-sekolah menengah pertama non Standar Nasional dengan Studi Kasus di 

Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berbagai macam kendala muncul dalam implementasi Kurikulum 2013 di 

seluruh sekolah terutama yang belum berstandar nasional. Kemungkinan kendala-

kendala dialami oleh stake holder, selaku pihak-pihak pelaksana Kurikulum 2013. 

Stake holder dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai para pemangku 

kepentingan. Jadi dapat dikatakan bahwa stake holder Kurikulum 2013 merupakan 
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komponen-komponen yang memiliki kepentingan untuk menjalankan kurikulum 

2013 tersebut.  

Kurikulum 2013 memiliki lima stake holder, yakni kepala sekolah, guru, 

peserta didik, komite sekolah, dan pengawas. Lima stake holder tersebut 

kemungkinan menemui kendala dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 

Kemungkinan kendala-kendala yang dialami oleh stake holder kurikulum 2013 

menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut: 

1. Belum tersedia buku pedoman, baik buku guru dan buku siswa karena proses 

distributor yang terhambat. 

2. Pelaksanaan pelatihan yang belum efektif. 

3. Pemahaman terhadap proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang 

belum sepenuhnya dipahami oleh para stake holder. 

4. Pemahaman terhadap proses penilaian autentik yang dirasa masih rumit, karena 

harus menilai tiga ranah kompetensi peserta didik secara bersama-sama, yakni 

kompetensi sikap yang mencakup spiritual dan sosial, kompetensi pengetahuan, 

dan kompetensi keterampilan. 

5. Manajemen pembelajaran belum terkendali. 

6. Layanan kesiswaan belum maksimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Emori sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013:52) menyatakan bahwa 

semua jenis penelitian berawal dari sebuah permasalahan. Artinya sebelum memilih 

judul yang tepat untuk diteliti sebenarnya harus terlebihdahulu ada permasalahan 

yang terjadi. Hal tersebut senada dengan pendapat Nazir (2013:105) yang 

menyatakan bahwa: 
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Masalah sebenarnya adalah  hal yang pertama dipikirkan oleh peneliti-peneliti 

ketika merencanakan proyek penelitiannya. Walaupun di atas kertas, yang 

pertama-tama muncul adalah judul dan pendahuluan, tetapi yang lebih dahulu 

timbul pada penelitian adalah masalah penelitian. Membuat masalah penelitian 

merupakan hal yang sukar, antara lain karena: 

1. Tidak semua masalah di lapangan dapat diuji secara empiris; 

2. Tidak ada pengetahuan atau tidak diketahui sumber atau tempat mencari 

masalah-masalah; 

3. Kadang kala si peneliti dihadapkan pada banyak sekali masalah penelitian, 

dan sang peneliti tidak dapat memilih masalah mana yang lebih baik untuk 

dipecahkan; 

4. Adakalanya masalah cukup menarik, tetapi data yang diperlukan untuk 

memecahlan masalah tersebut sukar diperoleh; serta 

5. Peneliti tidak tahu kegunaan spesifik yang ada di kepalanya dalam memilih 

masalah. 

 

Masalah perlu dibatasi untuk menghindari kesukaran-kesukaran tersebut. 

Pembatasan masalah juga bertujuan untuk membatasi permasalahan-permasalahan 

yang terlalu luas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparan di atas, 

didapatkan gambaran mengenai permasalahan yang begitu luas. Masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini sangat luas, tetapi menyadari akan adanya keterbatasan 

waktu dan kemampuan, maka dipandang cukup perlu untuk memberi batasan 

masalah secara jelas dan terfokus kepada objek penelitian. Oleh karena itu penelitian 

ini  hanya akan meneliti kemungkinan adanya kendala dalam implementasi 

kurikulum 2013 di sekolah-sekolah menengah pertama non standar nasional di 

kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, 

dan peserta didik. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah sebuah pernyataan yang akan dicarikan jawaban 

melalui data-data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013:56).  Perumusan 

masalah merupakan hal terpenting dalam penelitian karena dapat mempermudah 

peneliti untuk melakukan penelitian. Sebuah permasalahan dalam penelitian 
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memiliki tiga unsur. Pertama dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, kedua difokuskan 

pada dua atau lebih variabel, dan yang ketiga menyatakan kemungkinan pengujian 

dari perspektif ilmiah (Arends, 2008:176). 

Permasalahan hendaknya dipaparkan dari uraian latar belakang masalah yang 

telah disebutkan di atas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kendala-kendala implementasi Kurikulum 2013 yang dihadapi  

oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik di sekolah-sekolah menengah 

pertama non standar nasional di kecamatan Geyer kabupaten Grobogan? 

2. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala-kendala implementasi Kurikulum 

2013 yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik di sekolah-

sekolah menengah pertama non standar nasional di kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai dengan jalan memecahkan 

masalah yang sedang terjadi. Tujuan penelitian juga dapat diartikan sebagai hasil 

akhir untuk aktivitas yang dilakukan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Tujuan 

penelitian berfungsi sebagai acuan pokok dari masalah yang diteliti dan dapat 

mengarahkan menuju jalan pemecahannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kendala-kendala implementasi Kurikulum 2013 yang dihadapi 

oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik di sekolah-sekolah menengah 

pertama non standar nasional di kecamataan Geyer kabupaten Grobogan. 

2. Mendeskripsikan solusi sebagai upaya mengatasi kendala-kendala dalam 

implementasi kurikulum 2013 yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, dan 
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peserta didik di sekolah-sekolah menengah pertama non standar nasional di 

kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Penelitian haruslah bermanfaat untuk kemajuan bidang ilmu yang diteliti. 

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Berikut adalah manfaat 

penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru mengenai kendala-kendala implementasi Kurikulum 

2013 di sekolah-sekolah menengah pertama non standar nasional di kecamatan 

Geyer kabupaten Grobogan. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pendidikan, khususnya 

mengenai kendala-kendala implementasi Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah 

menengah pertama non standar nasional di kecamatan Geyer kabupaten 

Grobogan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi untuk 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

d. Upaya mengimplementasikan seluruh ilmu yang selama ini diperoleh dari 

Progdi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaaat bagi peneliti selaku calon guru dalam hal: 

1) Menambah pengetahuan baru mengenai kendala-kendala implementasi 

Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah menengah pertama non standar nasional 

yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik. 
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2) Mengetahui solusi sebagai upaya mengatasi kendala-kendala implementasi 

Kurikulum 2013 yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, dan peserta didik 

di sekolah-sekolah menengah pertama non standar nasional, sehingga dapat 

menerapkannya ketika sudah benar-benar menjadi pendidik yang 

sesungguhnya. 

b. Manfaaat bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah dapat mengetahui cara mengatasi kendala dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013, sehingga dapat menerapkannya untuk 

memperbaiki kinerja dan mutu sekolah yang dipimpin. 

c. Manfaat bagi guru 

Guru dapat mengetahui cara mengatasi kendala dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013, sehingga dapat benar-benar menerapkannya untuk 

memperbaiki kinerja. 

d. Manfaat bagi peserta didik 

Kurikulum 2013 menuntut peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif dan 

partisipatif. Oleh karena itu, apabila Kurikulum 2013 diimplementasikan 

dengan baik tanpa kendala pasti peserta didik akan benar-benar menjadi aktif, 

kreatif, partisipatif, dan menjadi manusia yang berguna untuk kehidupan 

bangsa. 

e. Manfaat Bagi sekolah 

Sekolah dapat mengetahui solusi-solusi untuk mengatasi kendala-kendala 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, sehingga dapat diterapkan 

untuk memajukan mutu sekolah. 
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G.  Daftar Istilah 

1. Kendala. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:543), 

kendala adalah suatu kekuatan yang menghalangi, mencegah pencapaian tujuan 

dari sebuah kegiatan, dan bersifat memaksa. 

2. Implementasi. Menurut Tim Penyusun Kamus (2007:427), implementasi adalah 

melaksanakan atau menerapkan sesuatu ke dalam suatu kegiatan. 

3. Kurikulum. Menurut Dakir (2010:3), kurikulum adalah sebuah program 

pendidikan yang bermuatan bahan ajar dan pengalaman belajar yang 

diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematik, serta dijadikan 

pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik selaku tenaga kependidikan 

dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.   

4. Sekolah. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:1013), 

sekolah adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai tempat belajar 

mengajar dan menerima ataupun memberi pelajaran. 

5. Standar Nasional. Menurut Kuswardani (2013), standar nasional merupakan 

sesuatu yang berlaku secara menyeluruh di sebuah negara. Standar nasional juga 

memiliki pengertian sebagai dokumen resmi sebuah negara yang berisi pedoman 

pokok suatu kegiatan atau hasilnya, dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan 

oleh sebuah badan yang berwenang. 


