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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  terbaru 

telah  disahkan  Presiden  pada  8  Juli  2003  (Nomor  20  Tahun  2003). 

Dibandingkan  dengan  Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan 

sebelumnya  (Nomor  2  Tahun  1989),  Undang-Undang  tentang  Sistem 

Pendidikan  yang  baru  ini  sesuai  dengan  tuntutan  yang  cukup  mendasar 

karena  harus  mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan  pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional,  dan  global.  Salah  satu  upaya  yang  segera  dilakukan  untuk 

memenuhi tuntutan tersebut adalah pembaruan pendidikan secara terencana, 

terarah, dan berkesinambungan.

Kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  di  Indonesia 

mengalami  perkembangan  dan  perubahan  secara  terus  menerus  sebagai 

akumulasi respon terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi selama 

ini serta pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni dan budaya. Hal ini menuntut perlunya perbaikan Sistem 

Pendidikan Nasional termasuk penyempurnaan kurikulum.

Penyempurnaan  kurikulum  yang  telah  dilakukan  mengacu  pada 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 



yang  mengamanatkan  tentang  adanya  Standar  Nasional  Pendidikan 

berkenaan  dengan  standar  isi  dan  standar  kompetensi  lulusan  serta 

penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum oleh pemerintah.

Upaya penyempurnaan kurikulum ini guna mewujudkan peningkatan 

mutu  dan  relevansi  pendidikan  yang  harus  dilakukan  secara  menyeluruh 

mencakup  pengembangan  dimensi  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yakni 

aspek-aspek  moral,  akhlak,  budi  pekerti,  pengetahuan,  keterampilan, 

kesehatan, seni dan budaya. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara 

pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup serta menyesuaikan 

diri  dan  berhasil  dalam  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  kurikulum 

dikembangkan  lebih  lanjut  sesuai  dengan kebutuhan dan  keadaan  daerah 

masing-masing.

Kurikulum berdasarkan kompetensi (KBK) yang diberlakukan secara 

serentak  di  semua  jenjang  sekolah  (SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA)  pada 

tahun ajaran 2004 dan dimantapkan lagi pada 2 Juni 2006 (melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah) yang dikenal dengan nama 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan langkah konkret 

dalam rangka memenuhi tuntutan pembaruan pendidikan nasional.

KTSP -Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan- itulah kurikulum yang 

dibicarakan  di  mana-mana,  baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  para 

pelaksana di lapangan. KTSP sempat membingungkan sebagian orang yang 

berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap pendidikan. Padahal KTSP 



diharapkan  menjadi  “dongkrak”  kualitas  pendidikan  yang  kondisinya 

semakin mengkhawatirkan.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini dibuat oleh guru di setiap satuan 

pendidikan  untuk  menggerakkan  mesin  utama  pendidikan,  yakni 

pembelajaran.  Dengan  demikan,  kurikulum  ini  dapat  lebih  disesuaikan 

dengan kondisi di setiap daerah bersangkutan, serta memungkinkan untuk 

memperbesar porsi muatan lokal.

Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  yang  diberlakukan 

secara bertahap mulai  tahun ajaran 2006 memberikan keleluasaan kepada 

guru  dan  sekolah  (lembaga   tingkat  satuan  pendidikan)  untuk 

mengembangkannya. Guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk berkreasi 

dengan  berpatokan  pada  standar  isi,  standar  kompetensi  lulusan,  dan 

panduan  penyusunan  kurikulum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. 

Sementara itu, sebagaimana dalam KBK, kadar wawasan dan pemahaman 

guru dan sekolah terhadap KTSP masih sangat beragam, yang tentu akan 

berdampak  pada  keragaman  penerapannya  di  lapangan,  terutama  dalam 

KBM-nya.

Dengan  diberlakukannya  KTSP  di  semua  jenjang  pendidikan, 

tantangan  baru  bagi  guru,  pengawas,  penilik  sekolah,  kepala  sekolah, 

pembina, pengembang kurikulum, pengembang program, pengembang tes, 

dan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  dunia  pendidikan,  baik  langsung 

maupun tidak langsung, baik yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, 

maupun penilaian pendidikan, kesemuanya itu menghadapi tantangan yang 



makin  berat  dalam  bersaing  di  dunia  pendidikan.  Oleh  karena  itu, 

berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  penulis  terdorong  untuk  melakukan 

penelitian dengan judul: ”Refleksi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan pada Proses Pembelajaran Matematika di MAN Surakarta”.

A. Identifikasi Masalah

Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas  terdapat 

beberapa  masalah  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  KTSP  di  MAN 

Surakarta.  Pada  penelitian  ini,  permasalahan-permasalahan  tersebut  dapat 

diidentifikasi sebagai berikut:.

1. Kurangnya pemahaman guru dan siswa tentang Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan.

2. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

3. Kurangnya  perhatian  terhadap metode pembelajaran yang 

berdasarkan KTSP dalam proses pembelajaran matematika.

4. Masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  siswa  dan  guru 

matematika dalam melaksanakan KTSP.

5. Refleksi  pelaksanaan  Kurikulum  Tingkat  Satuan 

Pendidikan pada proses pembelajaran matematika.



B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat muncul dalam penelitian 

ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

6. Penelitian  terbatas  pada  refleksi  pelaksanaan  KTSP pada 

proses pembelajaran matematika.

7. Penelitian hanya dilakukan terhadap guru dan siswa kelas X 

di MAN 1 Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Dalam  suatu  penelitian,  untuk  menemukan  sebuah  kebenaran  akan 

diharapkan  pada  suatu  permasalahan  yang  di  dalamnya  mengandung 

masalah-masalah yang harus dipecahkan. Adapun permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

8. Apakah tujuan yang ingin dicapai dari Kurikulum Tingkat 

Satuan Pandidikan.

9. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  siswa  dan 

guru matematika dalam melaksanakan KTSP.

10. Bagaimana  kiat-kiat  guru  matematika  dalam menghadapi 

tantangan-tantangan baru setelah adanya KTSP.

11. Apakah  upaya-upaya   yang  dilakukan  guru  matematika 

dalam pencapaian tujuan KTSP.

12. Bagaimana sarana pendukung dalam pelaksanaan KTSP.



13. Apakah kelemahan dan kelebihan dari Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang 

dapat  dijadikan  petunjuk agar  penelitian  ini  dapat  berjalan sesuai  dengan 

yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

14. Untuk mengetahui pelaksanaan KTSP di MAN 1 Surakarta.

15. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dan 

siswa dalam melaksanakan KTSP.

16. Untuk  mengetahui  upaya-upaya  yang  dilakukan  guru 

matematika dalam pencapaian tujuan KTSP.

17. Untuk  mengetahui  sarana  pendukung  dalam  pelaksanaan 

KTSP.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  dunia  pendidikan. 

Manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

18. Dilihat dari segi teoritis

Secara umum penelitian ini  memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan  dalam  proses  pembelajaran  matematika  pada  layanan 

peningkatan  mutu  pendidikan  sekolah  dalam  menghadapi  kurikulum 

yang  baru melalui refleksi pelaksanaan KTSP di MAN Surakarta.



19. Dilihat dari segi praktis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat dari segi praktis yaitu:

a. Memberikan  masukan  kepada  guru,  khususnya  guru  matematika 

tentang  arti  pentingnya  penerapan  kurikulum  yang  tepat  guna 

meningkatkan kualitas pendidikan matematika.

b. Memberi  sumbangan  kepada  siswa  bahwa  perubahan  kurikulum 

sangat  mempengaruhi  proses  pembelajaran  di  sekolah  sehingga 

siswa  dapat  berfikir  untuk  mempersiapkan  diri  menghadapi 

tantangan baru dalam meningkatkan prestasi belajarnya.

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kurikulum 

yang  terus  berkembang  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat  dan 

IPTEK.

d. Memberikan masukan kepada peneliti agar lebih memahami KTSP 

dan  mampu  mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  segala 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan.
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