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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum menurut UUSPN No 20 tahun 2003 pada bab 1 pasal 1,  

pengertian kurikulum 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. Pendidikan di negara kita ini juga sudah mengalami pergantian 

beberapa kurikulum diantaranya Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

tahun 2006 dan yang paling baru adalah Kurikulm 2013.   

Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah 

pendidikan. Berhasil dan tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung dengan 

kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan pada saat ini seharusnya 

adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang 

dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft 

skills dan hard skills yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

(Fadlillah, 2014: 16). Kurikulum 2013 juga memiliki beberapa keunggulan salah 

satunya yaitu kurikulum 2013 berupaya untuk memadukan antara kemampuan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

“Keunggulan Kurikulum 2013 diantaranya siswa lebih dituntut untuk 

aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka 

hadapi disekolah, adanya penilaian dari semua aspek, munculnya 

pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah 

diintegrasikan ke dalam semua program studi, adanya kompetensi yang 

sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, 

kompetensi yang dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, 

sifat pembelajaran sangat kontekstual ( imas kurniasih dan berlin sani, 

2014: 40-41). 

 

Namun pada kenyataanya saat ini belum semua sekolah menerapkan 

Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran, hanya sebagian kecil saja sekolah-
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sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 ini. Misalnya saja, di kota 

Surakarta hanya ada beberapa sekolah SD yang sudah menerapkan Kurikulum 

2013 diantaranya adalah SD Muhammadiyah 24 Surakarta, SD Muhammadiyah 

Program Khusus Surakarta dan SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Selain itu 

masih banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum sebelumnya 

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

“KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang 

diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni 

sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud 

reformasi pendidikan yang memberiak otonomi kepada sekolah dan 

satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

potensi, tututan, dan kebutuhan masing-masing. Pada sistem KTSP, 

sekolah memiliki “ful authority and responsibility” dalam menetapkan 

kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan satuan 

pendidikan” (Mulyasa, 2007: 21). 

 

Kurikulum 2006 (KTSP) adalah kurikulum yang digunakan sebelum 

Kurikulum 2013. Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) 

dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan. KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan 

kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, yang 

akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama 

ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi 

dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. mengingat peserta didik datang dari berbagai latar kesukuan dan 

tingkat sosial, salah satu perhatian sekolah harus ditujukan asas pemerataan, baik 

dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Di sisi lain, sekolah juga harus 

meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan mutu, serta bertanggung jawab kepada 

masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2007: 29). 

Kurikulum 2006 (KTSP) tentunya juga memiliki keunggulan dari 

kurikulum sebelumnya diantaranya adalah pemberian otonomi luas kepada 

sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, 

kepemimpinan yang demokratis dan professional, serta team-kerja yang kompak 
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dan transparan (Mulyasa, 2007: 29). Kurikulum 2006 (KTSP) memang sudah 

cukup baik tetapi kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan dan 

kemajuan zaman sehingga pemerintah mengeluarkan kurikulum yang baru yaitu 

Kurikulum 2013. Tentunya ada beberapa perbedaan dari kedua kurikulum 

tersebut diantaranya dapat dilihat dari komponen dan prinsip pengembanganya, 

substansi, cakupan maupun domain penyebaran aspek pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan. Meskipun saat ini Kurikulum 2013 yang diterapkan di 

dalam dunia pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang belum bisa 

menerapkan perubahan dari Kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013.  

Kurikulum 2013 memang sudah ditetapkan menjadi kurikulum yang baru 

tetapi masih banyak guru yang mengalami kebingungan dalam pelaksanaan 

Kurikulum 2013 tersebut, karena antara Kurikulum 2006 (KTSP) dengan 

Kurikulum 2013 memiliki banyak perbedaan. Pembelajaran yang dahulunya 

dalam Kurikulum 2006 (KTSP) sesuai dengan mata pelajaran, sekarang dalam 

Kurikulum 2013 harus berdasarkan tema dan terintegrasi dari beberapa mata 

pelajaran atau tematik terintegratik. Sehingga kurikulum yang sedang digunakan 

di Indonesia saat ada dua yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 (KTSP). 

Kurikulum 2013 nantinya akan diterapkan seratus persen di sekolah-

sekolah, yang menjadi pertanyaan apakah sekolah-sekolah yang saat ini belum 

menerapkan Kurikulum 2013 dapat mengikuti sekolah yang sudah menerapkan 

Kurikulum 2013 dari awal. Padahal, buku tematik yang digunakan saat ini oleh 

sekolah-sekolah yang sudah menerpkan Kurikulum 2013 sudah ada sebagian 

buku yang sudah direvisi yaitu buku tematik kelas 1 (satu) dan buku tematik 

kelas 4 (empat). Selain buku, mengenai penilaian yang terdapat dalam 

Kurikulum 2013 juga sudah mengalami perubahan. Kemudian, apabila sekolah-

sekolah yang belum menerapkan Kurikulum 2013 tidak segera diberikan 

pelatihan mungkinkah sekolah-sekolah tersebut dapat menerapkan dengan baik 

ketika Kurikulum 2013 sudah benar-benar diterapkan di Indonesia.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang mana peneliti 

mempunyai keinginan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi guru tentang 

Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini. 



4 

 

Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Persepsi 

Guru Tentang Pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Muhammadiyah 24 Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman guru di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta 

tentang pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) ? 

2. Bagaimana penerapan pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta ? 

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta ? 

4. Apa saja kendala pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD Muhammadiyah 24 Gajahan 

Surakarta? 

5. Bagaimana pandangan guru tentang kebermaknaan pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemahaman guru di SD Muhammadiyah 24 Gajahan 

Surakarta tentang pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

2. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Muhammadiyah 24 

Gajahan Surakarta. 
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3. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta 

4. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dirasakan oleh guru SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

5. Untuk mengetahui pandangan guru tentang kebermaknaan pembelajaran 

pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 

SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai Persepsi Guru tentang Kurikulum 2013 dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Muhammadiyah 24 

Surakarta. 

b. Untuk mengembangkan pendidikan dalam hal pembuatan kurikulum yang 

mengacu dengan Persepsi Guru tentang Kurikulum 2013 dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Muhammadiyah 24 

Surakarta. 

c. Untuk mengetahui berbagai Persepsi Guru tentang Kurikulum 2013 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD 

Muhammadiyah 24 Surakarta. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan koreksi 

tentang bagaimana jalanya Kurikulum 2013 yang belum lama ini 

diterapkan maupun dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang sudah lebih dulu digunakan. 
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b. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah semangat 

belajar siswa, baik siswa yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 

maupun yang masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) karena keduanya memiliki keunggulan. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan, khususnya pendidikan di SD Muhammadiyah 24 Surakarta.
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