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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas rendah terhadap 

pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Karanganyar. 

Metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) persepsi guru kelas rendah terhadap pelaksanaan pembelajaran 

Kurikulum 2013 adalah menarik dan menyenangkan. (2) persepsi guru kelas rendah 

menyebutkan salah satu administrasi pelaksanaan pembelajaran yang mendukung 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran adalah RPP. Guru kelas rendah 

tidak mengalami kesulitan dalam membuat RPP. (3) guru kelas rendah menyatakan 

bahwa kegiatan evaluasi ada evaluasi harian, evaluasi tengah semester, dan evaluasi 

semester. (4) persepsi guru kelas rendah terhadap penilaian Kurikulum 2013 adalah 

rumit dan bertele-tele sehingga menyulitkan dan memberatkan guru. Bentuk 

penilaian Kurikulum 2013 adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan 

penilaian ketrampilan. Teknik untuk melakukan penilaian adalah teknik tes dan non 

tes. 
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A. PENDAHULUAN 

             Dalam perkembangan inovasi kurikulumnya, Pemerintah Indonesia melalui 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia melalui inovasi dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan berganti menjadi Kurikulum 2013.Dalam pelaksanaanya Kurikulum 

2013 pada tahun 2013 dilaksanakan secara bertahap, artinya tidak dilaksanakan 

pada semua kelas, dan berbatas, artinya tidak di terapkan pada semua 

sekolah.Namun, pada pelaksanaan tahun 2014, kurikulum 2013 masih bertahap 

namun tidak berbatas, karena pada tahun 2014 kurikulum 2013 di terapkan di 

kelas rendah (1 dan 2), dan kelas tinggi (4 dan 5), sedangkan untuk kelas 3 dan 6 

masih menggunakan KTSP. 

      Melalui obervasi yang dilakukan peneliti saat PPL di sebuah SD Negeri di 

Surakarta masih banyak perbedaan persepsi tentang pelaksanaan pembelajaran 

dalam Kurikulum 2013 mulai dari pembuatan RPP, media pembelajaran, evaluasi 

serta bentuk penilaian. Dengan pengalaman tersebut peneliti mencoba meneliti 

persepsi guru kelas rendah yang ada di Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten 

Karanganyar. Di mana beberapa SD Negeri Kelurahan Ngringo baru 

melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/ 2015.Para guru pasti 

memiliki persepsi serta pemahaman yang berbeda akan pelaksanaan 

pembelajaran yang ditawarkan oleh Kurikulum 2013. 

Latar belakang tersebut telah mendorong pembuatan penelitian untuk 

mengungkap lebih lanjut mengenai pelaksanaan pada kurikulum baru dengan 

judul “Persepsi Guru Kelas Rendah Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran dalam  

Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten 

Karanganyar”. 

       Peneliti tertarik ingin meneliti berbagai persepsi guru kelas rendah yang telah 

melaksanakan pembelajaran Kurikulum 2013 terhadap RPP, kegiatan 

pembelajaran, evaluasi dan penilaian di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar. 

 

 



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas rendah terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar. 

2. Untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas rendah terhadap penyusunan RPP 

dalam Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten 

Karanganyar. 

3. Untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas rendah terhadap evaluasi dalam 

Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten 

Karanganyar. 

4. Untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas rendah terhadap penilaian dalam 

Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten 

Karanganyar 

      Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 terbagi menjadi tiga yaitu 

kegiatan awal. Kegiatan inti dan kegiatan akhir. Ketiga kegiatan tersebut 

terususn menjadi satu dalam satu kegiatan pembelajaran dan tidak dapat dipisah-

pisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk melaksanakn kegiatan pembelajaran 

tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan pembelajaran yang disebut dengan 

RPP.  Dalam Kurikulum 2013, rencana pelaksanaan pembelajaran harus dibuat 

dengan jelas dan sistematis. Dalam kegiatan pembelajarannya, Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau 

ketercapaian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang telah dibuat dalam 

RPP diperlukan kegiatan evaluasi dan penilaian.  

     Evaluasi pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk 

menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap 

perencanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Sedangkan,  

penilaian adalah suatu bentuk pengukuran untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan atau ketercapaian peserta didik dalm kegiatan pembelajaran.  

 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

      Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar. Di Kelurahan Ngringo peneliti melakukan 

penelitian di Desa Banaran, Desa Karang Rejo, Desa Puntuk Rejo, dan Desa 

Plosokerep. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah tersebut didasarkan atas 

pertimbangan bahwa sekolah-sekolah tersebut baru saja melaksanakan 

Kurikulum 2013 di tahun ajaran 2014/ 2015. Sehingga Kurikulum 2013 ini 

masih baru bagi guru-guru di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo Kecamatan 

Jaten Karanganyar. Dalam melaksanakan Kurikulum baru ini pastilah para 

guru memiliki tanggapan ataupun pandangan terhadap perubahan di sekitar. 

            Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Zuldafrial dan Muhammad (2012:2) “Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati.”Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan strategi deskriptif kualitatif 

     Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru kelas rendah 

di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kaanganyar dan yang 

menjadi objek penelitian adalah persepsi guru kelas rendah dan pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo Kecamatan 

Jaten Karanganyar. 

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang dapat dicari informasinya 

yaitu : 

1. Hasil wawancara tentang persepsi guru kelas rendah terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar. 

2. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar yaitu RPP, evaluasi, dan penilaian. 

 Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional 

agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pada 



penelitian ini, teknik dan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan 

yaitu metode wawancara mendalamdan dokumentasi. 

a. Wawancara Mendalam 

      Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai proses bertemu mua 

antara peneliti dan responden yang direncanakan untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan (Sukardi, 2006: 145). Wawancara mendalam ini 

dipilih oleh peneliti karena dapat berkesempatan sepanjang waktu sesuai 

dengan kesediaan responden dan langsung mengajukan pertanyaan kepada 

mereka tentang pengalaman subyektif, dan informasi yang berasal dari 

pendapat atau pandangan mereka. Wawancara pada penelitian ini akan 

dilakukan terhadap guru kelas rendah di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar. 

b. Dokumentasi 

     Menurut Rubiyanto (2013: 122) “ Dokumentasi adalah metode dengan 

melihat, meneliti dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.” 

Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya.Dalam metode pengumpulan 

dokumentasi ini, peneliti menyelidiki dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 yaitu RPP, evaluasi dan 

penilaian. 

      Agar data yang dikumpulkan akurat dan memberikan informasi yang 

kuat maka dalam penelitian ini dilakukan penggunaan trianggulasi.Menurut 

Moleong (2004: 330) “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembading terhadap data itu.” 

Pengecekkan dengan cara pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang bisa 

dan biasa dilakukan sebelum dan/ atau sesudah data analisis. Pemeriksaan 

dengan cara trianggulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat 

keterpercayaan dan akurasi data.  Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Trianggulasi metode. Trianggulasi metode adalah peneliti 



menggunakan lebih dari satu metode untuk pemeriksaan ulang. Metode 

yang peneliti gunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Kedua 

metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 meliputi penyusunan 

RPP, evaluasi, dan penilaian yang ada di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

Kecamatan Jaten Karanganyar. 

               Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif yang hanya mengumpulkan, menulis, dan menyimpulkan 

tanggapan dari sumber yang diperoleh penulis dengan cara menyebarkan 

angket dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Menurut Sugiyono (2014:337) aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.  Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi 4 langkah yaitu  persiapan, pengumpulan data, analisis data dan 

penyusunan laporan skripsi.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Persepsi guru SD Negeri se-Kelurahan Ngringo terhadap Pelaksanaan 

Pembelajaran Kurikulum 2013 

      Kurikulum 2013 adalah kurikulum baru lebih menekankan untuk 

tercapainya kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang 

semuanya terangkum dalam kompetensi hard skills dan soft skills. 

Dalam pelaksanaan pembelajaranpun harus disetting sedemikian rupa 

sehingga apa yang menjadi tujuan utama pembelajaran dapat tercapai. 

Dalam pembelajaran Kurikulum 203 terdapat karakteristik yang 

menjadi ciri khas pembeda dengan kurikulum-kurikulum yang telah 

ada. Dari hasil wawancara beberapa responden memberikan argumen 

bahwa pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 harus dapat 



menciptakan kondisi yang menyenangkan, menyenangkan disini 

dimaknai pembelajaran harus menarik bagi anak sehingga anak akan 

merasa tertarik dan tertantang untuk mengikuti serangkaian 

pembelajaran yang direncanakan oleh guru. 

 

b. Persepsi guru SD Negeri se-Kelurahan Ngringo terhadap RPP 

Kurikulum 2013 

       Dalam Kurikulum 2013, administrasi pembelajaran yang harus 

dipenuhi dan dibuat oleh seorang pendidik adalah silabus dan RPP. 

Dengan adanya silabus dan RPP, seorang pendidik dapat mengetahui 

bagaimana dia akan melaksanakan pembelajaran yang baik, efektif, dan 

efisien sehingga apa yang menjadi standar kompetensi lulusan yang 

ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Setiap ada kegiatan 

pembelajaran pasti memerlukan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Sebab, rencana pelaksanaan pembelajaran akan mempermudah pendidik 

dalam menyampaiakan materi kepada peserta didik maupun mengelola 

kelas dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan perencanaan 

pembelajaran ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan lebih 

mudah tercapai hasilnya. Berdasarkan hasil observasi dari RPP yang 

dikumpulkan peneliti,  RPP yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

se-Kelurahan Ngringo sudah baik.. RPP yang digunakan adalah RPP 

yang dibuat sendiri dan  mengacu pada Permendikbud No. 81A Tahun 

2013. 

 

c. Persepsi guru SD Negeri se-Kelurahan Ngringo terhadap Evaluasi 

Kurikulum 2013 

      Persepsi guru-guru terhadap evaluasi Kurikulum 2013 berbeda-

beda. 1 responden beranggapan proses evaluasi dilaksanakan pada tiga 

waktu yaitu evaluasi harian, tengah semester dan semester. Tiga 

responden melaksanakan evaluasi setiap selesai satu pembelajaran atau 

setiap selesai subtema di setiap harinya. Satu responden melaksanakan 

evaluasi sesuai dengan pedoman buku guru, 1 responden pelaksanaan 

evaluasi sangat merepotkan dan menyita banyak waktu dan 2 



responden pelaksanan evaluasi dilakukan  dengan  tes tertulis, 

observasi dan  proyek kelas. 

       Bentuk evaluasi yang digunakan pada Kurikulum 2013, 8 

responden menyatakan bahwa teknik evalauasi yang digunakan adalah 

teknik tes dan non tes. Teknik evaluasi secara tertulis, portofolio, unjuk 

kerja, proyek kelas, diskusi kelompok, dll.  Dari pembahasan yang 

terdapat diatas persepsi guru kelas rendah terhadap evaluasi dilakukan 

dengan tiga waktu evaluasi harian, tengah semester, dan semester. 

Teknik yang digunakan adalah tes dan non tes. 

 

d. Persepsi Guru SD Negeri se-Kelurahan Ngringo terhadap Penilaian 

Kurikulum 2013 

       Dari 8 responden, 7 responden beranggapan bahwa proses penilaian 

pada Kurikulum 2013 sulit, kurang sederhana, banyak, rumit, 

membutuhkan banyak waktu dan melelahkan, sedangkan 1 responden 

beranggapan bahwa penilaian berjalan baik dan lancar, 7 beranggapan 

bahwa proses penilaian dilakukan pada saat KBM sedang berlangsung 

atau setelah KBM selesai untuk setiap harinya. Sedangkan 1 responden 

beranggapan bahwa proses penilaian dilaksanakan pada tengah 

semester, akhir semester, UKK,  harian dan sub tema. 

      Para guru mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap bentuk 

penilaian Kurikulum 2013. Dua responden menganggap bentuk 

penilaian adalah deskripsi, 3 responden menganggap bentuk penilaian 

adalah rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan, 1 

responden menganggap bentuk penilaiannya adalah penilaian antar 

teman, penilaian diri, penilaian dari guru, dan penilaian dari orang tua, 1 

responden menganggap bentuk penilaian sulit dan 1 responden 

menganggap bentuk penilaian masih kurang sederhana.  

 

2. Pembahasan  

a. Persepsi guru kelas rendah di  SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 



 Guru SD se-Kelurahan Ngringo memiliki persepsi yang berbeda-

beda terhadap pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013. Dari 8 

responden yang saya wawancarai, 6 responden menyatakan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 bagus, menarik dan  

menyenangkan, dan  2 responden menyatakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran  Kurikulum 2013 sulit, dan membingungkan. 

 Pada proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, 8  

responden menyatakan bahwa terjadi interaksi aktif antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa. Interaksi yang terjadi anatara 

guru dan siswa adalah guru mengarahkan dan membimbing 

sedangkan peserta didik menemukan sendiri dengan melakukan 

praktik secara langsung dengan menggunakan media pembelajaran 

yang telah disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran. 8 responden dalam menyediakan media pembelajaran 

tidak mengalami kesulitan, karena media yang mereka gunakan 

adalah media yang ada di lingkungan sekitar dan yang  murah. 

Berdasarkan penelitian dengan judul ,“Persepsi Guru Dalam 

Pembelajaran Tematik Integratif Pada Implementasi Kurikulum 2013 

Di SD Negeri Kleco 01 Surakarta” oleh Widya Aditya menyatakan 

bahwa Implementasi pembelajaran tematik integrative pada 

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, pembelajarannya 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, karena proses 

pembelajarannya dikaitkan dengan lingkungan peserta didik dalam 

situasi yang nyata. 

Hal tersebut senada dengan hasil temuan yang diperoleh peneliti, 

yaitu bahwa persepsi guru kelas rendah di SD Negeri se-Kelurahan 

Ngringo terhadap pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 adalah 

menyenangkan, menarik  dan bagus. Seperti hasil yang telah 

dipaparkan peneliti diatas, media pembelajaran yang menunjang 

kegiatan adalah media yang ada di lingkungan sekitar serta peserta 

didik juga menemukan sendiri dengan praktik secara langsung. 



 

b. Persepsi guru kelas rendah di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 

terhadap Silabus dan RPP 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul "Pengelolaan 

Pembelajaran Tematik di SD Djama’atul Ikhwan Surakarta” oleh 

Wiwik Nurul Hayati menyatakan bahwa, penyusunan silabus dan RPP 

yang dikerjakan bersama-sama dalam KKG yang kemudian 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Hal tersebut 

senada dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Delapan responden menggunakan silabus yang sudah disediakan 

oleh pemerintah.  

2. Tujuh responden yang membuat RPP tersebut tanpa mengalami 

kesulitan dan 1 responden mengalami kesulitan. Satu responden 

tersebut mengalami kesulitan pada pengelompokkan kompetensi 

inti dalam langkah-langkah pembelajaran dan juga dalam sistem 

penilaiannya.  

       Menurut para guru kelas rendah yang ada di SD Negeri se-

Kelurahan Ngringo bahwa RPP dibuat sendiri kemudian di bahas 

secara bersama-sama dalam KKG . dalam penyusunan RPP yang 

menjadi kesulitan adalah menentukan kompetensi inti. 

c. Persepsi guru kelas rendah di SD Negeri se-Keluarahan Ngringo 

Terhadap Evalusi dalam Kurikulum 2013 

          Persepsi guru-guru terhadap evaluasi Kurikulum 2013 berbeda-

beda. 1 responden beranggapan proses evaluasi dilaksanakan pada 

tiga waktu yaitu evaluasi harian, tengah semester dan semester. Tiga 

responden melaksanakan evaluasi setiap selesai satu pembelajaran 

atau setiap selesai subtema di setiap harinya. Satu responden 

melaksanakan evaluasi sesuai dengan pedoman buku guru, 1 

responden pelaksanaan evaluasi sangat merepotkan dan menyita 

banyak waktu dan 2 responden pelaksanan evaluasi dilakukan  dengan  

tes tertulis, observasi dan  proyek kelas. 



         Bentuk evaluasi yang digunakan pada Kurikulum 2013, 8 

responden menyatakan bahwa teknik evalauasi yang digunakan adalah 

teknik tes dan non tes. Teknik evaluasi secara tertulis, portofolio, 

unjuk kerja, proyek kelas, diskusi kelompok, dll.  Dari pembahasan 

yang terdapat diatas persepsi guru kelas rendah terhadap evaluasi 

dilakukan dengan tiga waktu evaluasi harian, tengah semester, dan 

semester. Teknik yang digunakan adalah tes dan non tes. 

         Penelitian yang saya lakukan mempunyai relevansi dengan 

penelitian sebelumnya dalam hal pelaksanaan pembelajaran yang 

meliputi penyusunan RPP saja, untuk evaluasi dan penilaian adalah 

pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Ini 

ynag menjadi pembeda dalam penelitian ini. 

 

d. Persepsi Guru SD Negeri se-Kelurahan Ngringo terhadap Penilaian 

dalam Kurikulum 2013. 

        Dari 8 responden, 7 responden beranggapan bahwa proses 

penilaian pada Kurikulum 2013 sulit, kurang sederhana, banyak, 

rumit, membutuhkan banyak waktu dan melelahkan, sedangkan 1 

responden beranggapan bahwa penilaian berjalan baik dan lancar, 7 

beranggapan bahwa proses penilaian dilakukan pada saat KBM 

sedang berlangsung atau setelah KBM selesai untuk setiap harinya. 

Sedangkan 1 responden beranggapan bahwa proses penilaian 

dilaksanakan pada tengah semester, akhir semester, UKK,  harian dan 

sub tema. 

        Para guru mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap 

bentuk penilaian Kurikulum 2013. Dua responden menganggap 

bentuk penilaian adalah deskripsi, 3 responden menganggap bentuk 

penilaian adalah rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan, 

1 responden menganggap bentuk penilaiannya adalah penilaian antar 

teman, penilaian diri, penilaian dari guru, dan penilaian dari orang tua, 



1 responden menganggap bentuk penilaian sulit dan 1 responden 

menganggap bentuk penilaian masih kurang sederhana.  

      Dalam Kurikulum 2013 banyak hal yang menjadi permasalahan 

bagi guru. 4  responden menganggap penilaian pada Kurikulum 2013 

sulit, 1 responden menganggap kesulitan yang muncul ada pada 

penguasaan materi, penguasaan kelas dan kurangnya waktu, 1 

responden kesulitan dalam melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran, 1 responden menganggap bahwa siswa masih belum 

sedewasa target Kurikulum 2013, dan 1 responden  mengalami  

kesulitan dalam  penggunaan IT. 

        Kurikulum 2013 adalah Kurikulum yang menekankan pada 

pendidikan karakter yang memiliki perbedaan dengan Kurikulum 

KTSP. Dengan adanya perbedaan itu muncul persepsi yang berbeda-

beda di antara para guru-guru. Dari 8 responden,  4 responden 

beranggapan bahwa Kurikulum KTSP lebih efektif dengan alasan 

pada Kurikulum KTSP materi yang disampaikan lebih terfokus, tidak 

ribet untuk penilaiannya. Sedangkan 3 responden lainnya 

menganggap Kurikulum 2013 lebih efektif dengan alasan karena 

kurikulum 2013 menekankan pada pengetahuan yang berkarakter, 

sedangkan 1 responden lainnya memilih abstain karena bagi beliau 

setiap kebijakan yang keluar memiliki kekurangan maupun kelebihan. 

Dari pembahasan tersebut persepsi guru kelas rendah terhadap 

penilaian Kurikulum 2013 adalah sulit, kurang sedeerhana, rumit dan 

melelahkan. sehingga membuat para guru kelas rendah beranggapan 

bahwa KTSP lebih efektif daripada Kurikulum 2013 

 

D. SIMPULAN 

      Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang diperoleh tentang persepsi 

guru kelas rendah terhadap pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 



1. Persepsi Guru kelas rendah se-Kelurahan Ngringo terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 adalah menarik dan menyenangkan. 

Karena kegiatan pembelajaran Kurikulum 2013 banyak siswa yang 

melakukan praktik sendiri untuk menemukan jawaban. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

scientific. Hanya saja guru masih mengalami kesulitan dalam penyediaan 

media, keterlambatan distribusi buku, materi yang cakupannya kurang 

mendalam, dan penilaian yang terlalu rumit. Bagi kebanyakan guru, 

Kurikulum KTSP jauh lebih efektif dibandingkan Kurikulum 2013.  

Karena bagi mereka Kurikulum KTSP lebih terfokus dan mendalam serta 

penilaian lebih jelas dan tidak rumit.  

2. Guru kelas rendah Se-Kelurahan Ngringo menyatakan bahwa penyusunan 

RPP Kurikulum 2013 tidak mengalami kesulitan. RPP  yang mereka buat 

dan mereka gunakan mengacu pada Permendikbud No. 81A tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum 2013. RPP  Kurikulum 2013 memiliki 

perbedaan dengan Kurikulum KTSP. Perbedaan terletak pada susunan 

sistematis ruang lingkup RPP, dan pada proses kegiatan pembelajaran. 

3. Persepsi guru kelas rendah yang pernah melaksanakan kegiatan evaluasi 

menyatakan bahwa ada evaluasi harian, evaluasi tengah semester, dan 

evaluasi semester. Teknik evaluasi yang digunakan adalah teknik tes dan 

non tes (tes tertulis, lisan, portofolio, unjuk kerja, dll).   

4. Guru kelas rendah beranggapan bahwa penilaian kurikulum 2013 adalah 

rumit, bertele tele, menyulitkan dan memberatkan guru. Penilaian 

dilaksanakan saat KBM berlangsung atau setelah proses pembelajaran 

selesai. Bentuk penilaian Kurikulum 2013 adalah penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan, dan penilaian ketrampilan. Teknik untuk 

melakukan penilaian adalah teknik tes dan teknik non tes. 
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