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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting 

dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pendidikan bertujuan untuk 

mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa yang mampu 

menghadapi tantangan zaman dan menyesuaikan diri dengan perkembangan 

teknologi. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapatkan perhatian yang 

sungguh-sungguh berdasarkan perencanaan yang mengacu pada masa depan. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan adanya perubahan 

kurikulum yang menunjukkan bahwa adanya sistem pendidikan yang 

dinamis. Upaya pengembangan kurikulum 2013 yang lebih baik tidak hanya 

dilakukan dengan sekali jadi. Sejak diberlakukan pada tahun 2013, setidaknya 

telah dilakukan penyempurnaan sebanyak tiga kali yakni pada tahun 2014, 

2016, dan 2017. Penyempurnaan kurikulum 2013 tersebut ditujukan agar 

kurikulum yang dikembangkan benar-benar sejalan dengan kondisi dan 

kebutuhan siswa Indonesia sehingga diharapkan mampu menghasilkan 

Generasi Indonesia Emas pada tahun 2045. 

Menurut Nasbi (2017:319) menyatakan kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, Bahri ( 2011:11), 

kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses 

belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau 

lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Zaim (2015) menyatakan bahwa 

kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia yang dapat mendidik siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. 
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Menurut Kemendikbud (2013) tujuan diberlakukannya kurikulum 

2013 adalah untuk menghasilkan generasi yang cerdas, kritis, dan beriman. 

Kurikulum sangat diperlukan dalam dunia pendidikan karena kurikulum 

merupakan landasan paling pokok dalam pendidikan. Selain itu, kurikulum 

dapat menunjang dalam ketercapain tujuan pendidikan. 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.  

Menurut Nugroho dan Budiono (2018:60) dalam jurnal yang berjudul 

“The Teaching Strategy of Bahasa Indonesia in Curriculum 2013” 

menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dapat dinilai 

melalui pelaksanaan rencana pembelajaran, proses, pembentukan kompetensi, 

dan karakter peserta didik belajar. Secara umum, kegiatan belajar meliputi 

kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti atau masuknya kompetensi dan 

karakter, dan kegiatan akhir atau penutup. Sebuah kelas yang 

mengimplementasikan kurikulum 2013 tidak terlepas dari pendekatan ilmiah. 

Proses pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pendekatan ilmiah. 

Kemendikbud (2016) dilihat dari data implementasi kurikulum 2013 

bulan Juli pada tahun pelajaran 2016-2017 menunjukkan bahwa 19% sekolah 

menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas I, IV, VII dan X, ada 6% sekolah 

menerapkan kurikulum 2013 untuk seluruh kelas, dan sisanya 75% sekolah 

masih menerapkan Kurikulum 2006. Perubahan ini tentu menuntut adanya 

kesiapan dari warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik 

bahkan sampai karyawan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013. Ditambah lagi perlu adanya kesiapan menyangkut sarana yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Ayu (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “English Teachers 

Strategies in Implementing 2013 Curriculum in Private Senior High School” 

mengungkapkan bahwa para guru memahami dalam kurikulum baru ini siswa 

harus mengambil peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Namun, 

guru memperhatikan bahwa siswa tidak dapat sepenuhnya berpartisipasi 
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dalam proses pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi guru adalah bahwa 

siswa tidak siap untuk menjadi pembelajar mandiri, ini mungkin karena 

mereka tidak akrab dengan pendekatan pada kurikulum 2013. 

Hasil penelitian dari Wasino dan Edy Sutrisna (2009) menunjukkan 

bahwa kebanyakan guru IPS (Geografi, Ekonomi, Sejarah, dan Sosiologi) 

masih mengedepankan penggunakan strategi ekspositori dalam menyajikan 

materi pelajaran IPS dengan menggunakan sumber dan media pembelajaran 

yang minim dan laboratorium yang disediakan sebagai fasilitas tidak 

dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya kreatifitas dari guru 

untuk memanfaatkan media serta penerapan metode yang tepat agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

Handayani (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam 

impkementasi kurikulum 2013 pada pelaksanaa proses masih ditemui 

beberapa kendala didalamnya, diantaranya adalah guru sulit menyesuaikan 

kegiatan pembelajaran dengan RPP yang dibuat pada MGMP serta 

penggunakan pendekatan saintifik belum maksimal. Serta dalam 

penelitiannya Nugroho (2017) menunjukkan masih banyak kendala dalam 

implementasi kurikulum 2013 pada beberapa aspek diantaranya keterbatasan 

waktu pelaksanaan pembelajaran sarana dan prasarana, dan 

penilaian/evaluasi. 

Berdasarkan observasi awal pada saat peneliti melaksanaan magang 2 

dan 3 di SMA Batik 2 Surakarta, menurut peneliti implementasi kurikulum 

2013 dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, 

hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan khususnya pada proses 

pembelajaran ekonomi, mulai dari kurangnya buku penunjang pelaksanaan 

pembelajaran, penerapan student center yang kurang maksimal dan 

sebagainya. Dipilihnya kelas XI IPS 1 dikarena peneliti menilai siswa-siswi 

yang berada pada kelas ini bersifat heterogen dalam hal akademik. Sehingga 

peneliti dapat mengambil sample yang akan digunakan bahan penelitian 

berdasarkan prestasi siswa dikelas secara merata yaitu pada tingkatan tinggi, 

sedang dan rendah. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengetahui proses pembelajaran kurikulum 2013 khususnya pada mata 

pelajaran ekonomi. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul penelitian 

“IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS 1 DI SMA BATIK 2 

SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran 

ekonomi kelas XI IPS 1 di SMA Batik 2 Surakarta? 

2. Apa kendala yang dihadapi pada implementasi kurikulum 2013 dalam 

proses pembelajaran ekonomi kelas XI IPS 1 di SMA Batik 2 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran 

ekonomi kelas XI IPS 1 di SMA Batik 2 Surakarta. 

2. Mengetahui faktor kendala implementasi kurikulum 2013 dalam 

proses pembelajaran ekonomi kelas XI IPS 1 di SMA Batik 2 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Dapat digunakan oleh peneliti sebagai bekal serta menambah 

wawasan untuk menjadi seorang calon pendidik yang menerapkan 

Kurikum 2013 terutama pada mata pelajaran ekonomi. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan dapat bermanfaat dalam peningkatan kualitas proses 

pembelajaran ekonomi dan memotivasi guru untuk meningkatkan 

profesionalismenya dalam implementasi Kurikulum 2013. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

evaluasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam implementasi Kurikulum 

2013 khususnya pada proses pembelajaran ekonomi demi 

kemajuan sekolah yang bersangkutan. 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pendidikan dan akan mampu menggambarkan 

fakta di lapangan mengenai implementasi Kurikulum 2013 dalam 

proses pembelajaran ekonomi kelas XI IPS 1 di SMA Batik 2 

Surakarta. 

 

 

 


