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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sistem pendidikan di Indonesia telah menetapkan kurikulum 

2013 pada bulan Juli 2013. Perubahan kurikulum turut mengubah 

manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang 

mengasuh pendidikan. Itu sebab perubahan kurikulum dianggap 

sebagai perubahan sosial, suatu socialchange. Perubahan kurikulum 

juga disebut Development  (pembaharuan) atau inovasi kurikulum 

Pada Kurikulum 2013 ada beberapa perubahan yang dapat 

dilakukan bersamaan dengan penerapan Kurikulum 2013. Perubahan 

tersebut yang pertama adalah terkait dengan penataan sistem 

perbukuan. Pada saat ini peran penerbit cukup dominan, baik 

menyangkut isi maupun harga, sehingga beban berat dipikul peserta 

didik dan orang tua. Menyangkut isi, karena keterbatasan wawasan 

dan kepekaan para penulis, perbedaan pendapat terhadap isi buku 

sering terjadi. Kedua yaitu Lembaga Penataan Tenaga 

Kerjamemperkuat budaya (LPTK) di dalam penyiapan dan pengadaan 

guru. Ketiga penataan terhadap pola pelatihan guru. Pelaksanaan 

pelatihan instruktur nasional, guru inti, dan guru sasaran untuk 

implementasi kurikulum 2013 misalnya, banyak pendekatan pelatihan 

yang harus disesuaikan, baik menyangkut materi pelatihan maupun 
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model dan pola pelatihan. Keempat adalah memperkuat budaya 

sekolah melalui pengintegrasian kurikuler dan ekstra kurikuler, serta 

penguatan peran guru bimbingan dan konseling (BK). Terakhir yaitu 

terkait dengan memperkuat NKRI. Melalui kegiatan ekstra kurikuler 

peserta didik diharapkan mendapat porsi tambahan pendidikan 

karakter, baik menyangkut nilai-nilai Kebangsaan, keagamaan, 

toleransi dan lainnya.  

Kurikulum 2013 ini dalam rangka mengimplementasikannya, 

ada dua hal yang harus dilakukan. Hal pertama adalah diklat bagi 

guru-guru pada satuan pendidikan di sekolah sasaran peserta para 

kepala sekolah masing-masing dan distribusi buku-buku pegangan 

untuk siswa. Hal yang kedua adalah pemberian pengertian kepada 

peserta didik bahwa Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan akademik atau kecerdasan, kompetensi 

dasar, dan nilai sikap perilaku. 

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 adalah Guru kini dituntut untuk tidak hanya 

melakukan ceramah, akan juga guru mendorong siswa untuk aktif dan 

kreatif selain itu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Berkenaan dengan diberlakukannya kurikulum 2013, maka 

diperlukan adanya pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan 
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sekolah terhadap perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013. Sehubungan dengan 

hal itu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tingkat 

Kesiapan Guru dan Peserta Didik Pada Pembelajaran IPA Dalam 

Kurikulum 2013 Kelas VII di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Bagaimana tingkat tingkat kesiapan guru dan peserta didik 

pada pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013 kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakartatahun ajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat kesiapan guru dan peserta didik 

pada pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013 kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 2 SurakartaTahun Ajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Penelitian yang penulis lakukan mempunyai manfaat, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat dari sudut teoritik  

Dari sudut teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan baru, meningkatkan kompetensi guru 
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dalam pembelajaran IPA dan dapat memperkaya kepustakaan 

ilmiah. 

2. Manfaat dari sudut praktis 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu penerapan kurikulum 2013 sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mempengaruhi pemahaman siswa sesuai dengan tujuan 

kurikulum 2013. 

c. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu peserta didik membiasakan berbagai jenis teks. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Guru 

Guru adalah ujung tombak dalam proses pencapaian tujuan 

pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Kondisi yang 

diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi sentral di dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran.  

2. Peserta Didik 

Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka 

mempunyai perasaan dan pikiran serta keinginan atau aspirasi. 

Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi 

(pangan, sandang, papan) kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 
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untuk mendapatkan pengakuan dan kebutuhan untuk 

mengaktualisasi dirinya (menjadi dirinya sendiri sesuai dengan 

potensinya). Dalam tahap perkembangannya, peserta didik SMP 

berada pada tahap periode perkembangan yang sangat pesat, dari 

segala aspek.  

3. Implementasi Kurikulum 2013 

Implementasi Kurikulum 2013 adalah suatu proses penerapan 

kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran secara bertahap. 

Implementasi ini merupakan upaya-upaya yang direncanakan atau 

dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu 

suatu instansi atau sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dan kualitas guru maupun peserta didiknya. 

4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah proses interaksi antara pendidik 

dan peserta didik dalam mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Dalam pembelajaran, ada empat kemampuan berbahasa 

yang harus dimiliki oleh siswa. Empat kemampuan berbahasa 

yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

 


