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ABSTRAK 

ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD 

NEGERI 19 PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN 

TAHUN JARAAN 2020/2021 

 

Oleh 

Rismalina 

 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengembangan dari 

kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

atau KTSP. Penerapan kurikulum disekolah diharapakan lebih 

memaksimalkan kemampuan dan mencoba menekan kelemahan bagi 

diri sendiri maupun lembanganya.dalam melaksanakan atau 

menerapkan implementasi kurikulum 2013 di sekolah- sekolah 

keberhasilan dalam melaksanakan implmentasi kurikulum 2013 

disekolah dengan adanya peran kepala sekolah yang sangat penting 

untuk tingkat keberhasilan suatu implemtasi kurikulum 2013 tersebut 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripif kualitatif. Subyek 

alam penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin kabupaten pesawaran. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi . Instrumen  

utama peneliti  dalam penelitian adalah dengan menggunakan 

pedoman observasi dan wawancara . Data di analisis melalui reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan . Teknik pemeriksaan 

keabsahan  data  menggunakan  triangulasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 

2013 di SD Negeri 19 Padang cermin sudah sesuai dengan 

permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi 

kurikulum 2013. Agar memperoleh hasilyang baik pendidik harus 

menjadi motivator bagi peserta didik serta pendidik harus kreatif 

dalam mengembangkan pembelajaran sehingga pembelajaran tidak 

montotn dan tidak selalu berpusat kepada guru. Dalam sebuah 

keberhasilan implementasi kurikulum 2013 peran kepala sekolah 

beserta staf sangatlah penting untuk mencapai visi misi sekolah yan 

akan dicapai. 

 

Kata kunci :Implementasi , Kurikulum 2013 



 
 

iv 
 

  



 
 

v 
 

  



 
 

vi 
 

MOTTO 

 

لِوُِ ( َحاِكمُ  َرَواه ُ) ى  نَّةَُ َرس  ا اَبًَدا ِكتَابَُ وَُ للاُِ س  ت مُ  لَهُ  بِِهَما تَِضلُّى  َسك  َري هُِ اِنُ  َما اَُ تَم  مُ  م  تُ  فِي ك   تََرك 

 

“Telah aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara yang jika 

kalian berpegang teguh padanya maka tidak akan tersesat selama-

lamanya yaitu kitab Allah (Al-Qur‟an) dan Sunnah Nabi-Nya.” 

 (HR. Hakim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegagalan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan 

kegagalan kurikulum yang memiliki fungsi strategis sebagai 

pedoman pelaksanaan pendidikan. Perbincangan ini juga meliputi 

proses pengembangan kurikulum serta pro dan kontrayang terkait, 

kurikulum harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang 

ada, namun disisi lain pada kenyataannya banyak kalangan melihat 

pengembangan ataupun perubahan kurikulum ternyata belum 

cukup kontributif dalam memajukan kualitas sumber daya 

manusia. Hal ini belum termasuk besarnya dana yang dibutuhkan 

dala setiap pergantian atau pengembangan, kajian, penetapan, uji 

publik, sosialisasi, hingga penyediaan buku pedoman dan bahan 

ajar laiinya. Dengan demikian begitu banyaknya kepentingan 

dalam upaya perubahan dan pengembangan kurikulum ini sehingga 

berpotensi memburamkan sisi idealtas dalam proses 

pengembangan kurikulum tersebut. Meskipun kurikulm bukanlah 

satu-satunya aspek penetu keberhasilan pendidikan, kurikulum 

tetap memiliki peran penting di samping beberapa aspek lainnya 

seperti pendidik, sarana dan prasarana, dan sebagainya.
1
 

Hakikat dalam sebuah  pendidikan adalah memanusiakan 

manusia, untuk mengembangkan sebuah potensi dasar peserta 

didik agar berani dan mampu dalam menghadapi problema yang 

dihadapi tanpa rasa tertekan, dan mampu  meningkatkan fitrahnya 

sebagai khalifah dimuka bumi. Dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan 

diartikan: 

1. Sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

                                                             
1 Ade Suhendra,  Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

SD/MI, (Prenamedia Group: Jakarta). h. 3. 

1 
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akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat Bangsa dan Negara. Pada pelaksanaannya banyak 

komponen pendidikan yang harus diperbaiki seperti kuri- kulum  

2. Kurikulum merupakan suatu pedoman pelaksanaan proses 

pendidikan di semua jenjang, sehingga merupakan kunci untuk 

tercapainya keberhasilan dan tujuan dari pendidikan. 

3. Kurikulum  2013  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia, pada  

hakekatnya   bukanlah  formula  pendidikan yang baru,  tetapi  

merupakan  tahap  lanjutan  dari kurikulum sebelumnya yaitu 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan kurikulum 

Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP)  2006). 

4. Kurikulum2013 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi 

dan karakter.
2
 

Kurikulum secara konseptual merupakan sebagai 

seperangkat rencana dan implementasi dalam mengenai sebuah 

tujuan dalam pembelajaran, isi  dan  bahan  pembelajaran dan cara 

yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan tertentu. Tujuan sebuah 

pendidikan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional, serta 

kesesuaian dengan ciri khas  kondisi dan potensi daerah, satuan  

pendidikan dan peserta didik, seiring berjalanya waktu dengan 

diterbitkannya  kurikulum 2013. Oleh karena itu kurikulum  

disusun dan dikelola oleh satuan  pendidikan untuk memungkinkan 

penyesuian program pendidikan dengan  kebutuhan dan  potensi  

yang  ada  disetiap daerah. 

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Hasyr Ayat 21 Sebagaimana dijelaskan 

yaitu: 

ُُ ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ  ُُ ُ ُُ

 ُ  ُ  ُ ُ   ُ   ُُُُُ

                                                             
2 Ahaky Roza Clorawati,dkk, Implementasi kurikulum 2013 Bagi Pendidik 

Kimia DiSMA Sekota Bengkulu, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Tarbiyah.Vol.1.No.2. 

2017, h.132. 
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Artinya: “Kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada 

sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah 

belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan 

perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia 

supaya mereka berfikir.” (QS: Al-Hasyr : 21). 

Sejak Indonesia merdeka, pendidikan diindonesia telah 

mengalami beberapa perubahan dan perbaikan kebijakan 

kurikulum.  Dalam sejarah kurikulum di Indonesia paling tidak 

telah mengalami beberapa perubahan. Pada  masa 

prakemerdekaan dengan bentuk yang sangat sederhana, dan masa 

kemerdekaan yang terus menerus ditinjau dan diperbaiki yaitu 

pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 

2006, dan tahun 2013. Beberapa kebijakan dan perubahan 

kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi 

prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal 

maupun eksternal yang terus berubah. Kurikulum sebagai produk 

kebijakan bersifat dinamis, kontekstual, dan relative, dikatakan 

Dinamis sebab terus berkembang dan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman serta terbuka terhadap kritik, sedangkan 

dalam Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada 

zamannya, dan relatif sebab kebijakan kurikulum yang dihasilkan 

dipandang bagus atau sempurna pada zaman-zaman berikutnya. 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Thoha ayat 

114 yaitu: 

  ُ ُ ُ ُُ ُ  ُ  ُُ ُ ُ ُ

 ُ  ُُُ ُ ُ ُُُُُ

Artinya: “Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-

benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al 

qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu 

dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan.” 
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Menurut Nurgiyantoro dalam Esti Ismawati, 2012 

Kurikulum berarti sejumlah pelajaran yang harus ditempuh 

peserta didik disekolah atau kursus. Sedangkan menurut 

Doedarjo dalam Esti Ismawari 2012 menyatakan bahwa 

kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang 

direncanakan dan diorganisasikan untuk peserta didik guna 

mecapau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga 

pendidikan. Menurut Fadlillah tahun 2014 Kurikulum 2013 

mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum 

2013 ini adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, baik 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 

2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  pada tahun 

2006 (KTSP). Pada kurikulum 2013 ini ditekankan pada 

peningkatan dan keseimbangan (soft skills hard skills yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, ketrampilan dan 

pengetahuan).
3 

Jadi kurikulum sejumlah pelajaran yang harus ditempuh 

oleh peserta didik sehingga akan tercapai segala tujuan yang 

hendak dicapai. Pada umumnya kurikulum selalu berubah ubah 

sehingga banyak revisi dan membuat pendidik harus berpikir 

kritis dan harus kreatif segala perubahan kurikulum. Ciri pokok 

dalam bahawa pelaksanaan kurikulum 2013 dilapangan 

(pendidik, konselor, kepala sekolah) dan sebagai pengembang 

kurikulum, sehingga memiliki kewenangan untuk mengadakan 

penyesuain berdasarkan kondisi yang nyata, kebutuhan dan 

tuntutan perkembangan secara nyata dilapangan. Pelaksanaan 

Kurikulum 2013 adalah suatu proses penerapan suatu ide, 

konsep dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas 

pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat 

kompetensi tertentu, sebagai hasi interaksi dengan lingkungan 

sekitarnya.
4
  

                                                             
3 Sela Nur Indah Permata, Skripsi, Penerapan Teka Teki Silang (TTS) Pada 

Kurikulum 213 Kelas 4 Di MIM Ngembat Padas Gemolong Sragen Tahun Ajaran 
2018/2019,2019, h.9. 

4 Op.cit.h.3 .` 
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Dari uraian diatas ciri pokok pelaksanaan pendekatan 

kurikulum 2013 ini yakni pendidik, konselor, dan kepala 

sekolah,sehingga dalam melaksanakan kurikulum ini 

mengadakan penyesuaian nyata di lapangan, sehingga peserta 

didik dapat menguasai kompetnsi tertentu. 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 

Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, 

perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi. perubahan secara 

terus menerus sehingga menuntut perlunya adanya perbaikan 

system pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum 

untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dengan  

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, untuk itu harus 

dilakukan secara menyeluruh.
5
  Pemerintah dan daerah sebagai 

daerah otonom yang menyatakan pusat berkewenangan dalam 

menentukan kompetensi peserta didik, kurikulum dan materi 

pokok, penilaian nasional dan kalender pendidikan.
6
  

Sebelum kurikulum 2013 di terapkan, kurikulum 

berbasis kompetensi atau KBK terlebih dahulu di terapkan, ada 

pula kurikulum tingkat satuan pendidikan , akan tetapi pada 

dasarnya semuanya selalu ada revisi,  buka tidak baik kurikulum 

dari yang sebelumnnya akan tetapi kita perlu mengikiti zaman, 

ketika di zaman modern seperti sekarang ini semuanya sudah 

cangkih jadi kurikulum pun butuh untuk diperbaiki. Dan pada di 

era modern ini sekarang menggunakan kurikulum 2013 dimana 

peserta didik dituntut untuk mencari informasi sendiri, bukan 

hanya peserta didik saja yang di tuntu untuk mencari informasi 

akan tetapi pendidik pun harus berwawasan yang luas, akan 

tetapi selama ini banyak ditemukan masih sulit nya untuk 

menerapkan kurikulum 2013 ini sehingga di sekolah sekolah 

sangat minim untuk diterapkan banyak hal kendala, banyak 

kendala banyak halnya pendidik kesulitan untuk menrapkannya, 

akan tetapi ada pula yang menyukai dengan adanya kurikulum 

                                                             
5Abdul Majid, pembelajaram Tematik Terpadu, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h.19. 
6 Ibid. h.20. 
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2013 ini, hanya saja dalam penerapannya belum maksimal, 

bahkan belum siap dan hanya mencoba coba.
7
  

Dalam penerapan kurikulum 2013 sangat berbeda 

dengan kurikulum sebelumnya, masih adanya kendala  yang kita 

ketahui sangat mempengaruhi   hasil belajar, baik dari segi 

media yang di gunakan,  maupun penilaian pada kurikulum 

2013 lebih rumit dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya 

kemudian metode yang digunakan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran yang ingin diajarkan belum efektif atau bahkan 

tidak sesuai dengan materi yang akan disampaikan.    

Prinsip utama yang paling mendasar pada kurikulum 

2013 adalah penekanan pada kemampuan pendidik 

mengimplementasikan atau dalam penerapan proses 

pembelajaran yang otentik, menantang dan bermakna bagi 

peserta didik, sehingga dengan demikian berkembang  potensi 

peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. Namun, masih banyak pendidik  

yang belum bisa atau masih bingung dalam melaksanakan 

atau mengimplementasikan dalam penerapan  kurikulum 2013 

itu dalam sebuah pembelajaran.  

Dunia pendidikan yang setiap zamannya selalu selama 

mengalami perkembangan yang terus berubah dengan sangat 

cepat sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola 

pikir yang awam dan kaku menjadi lebih moderen.
8 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat 

dan berbangsa merupakan hal yang harus cepat untuk ditanggapi 

dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, pada 

setiap jenjang pendidikan. Keluarnya  peraturan perundang-

undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap 

paradigma baru dalam proses pengembangan kurikulum. 

                                                             
7 Nur Leli ,dkk Penagaruh Strategi Point Counter Point Terhadap 

Keterampilan Berbicara Dalam Pembelajaran Tematik, jurnal terampil vol 5, 2018.h. 

248. 
8 Otang Kurniawan, Eddy Noviana, Penerapan Kurikulum 2013 Dalam 

Meningkatkan Keterampilan ,Sikap, & Pengetahuan, Jurnal Primary .Vol.5.No.2. 

2017, h.390. 

http://belajarpsikologi.com/kurikulum-pendidikan-jangan-sering-berubah/
http://belajarpsikologi.com/kurikulum-pendidikan-jangan-sering-berubah/
http://belajarpsikologi.com/kurikulum-pendidikan-jangan-sering-berubah/
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Permasalahan lain yang muncul adalah pelatihan Kurikulum 

2013 bagi pendidik untuk mendukung penerapannya juga 

belum tuntas dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

yang paling berperan besar adalah pendidik, tingkat kreativitas 

pendidik akan mempengaruhi pelaksaan pembelajaran yang 

menyenangkan untuk anak.
9 

Dari uraian diatas bahwa pesatnya sebuah 

perkembangan pengetahuan teknologi saat ini semakin tingga, 

sehingga banyak sekali perubahan dalam hal pendidikan, karena 

akan berpengaruh dalam pendidikan yang akan masa mendatang. 

Menurut definisi Silverston pada tahun 1994 ia 

mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum sebagai 

sesuatu yang sangat urgensif: “Curriculum Development: 

problems, proces, and progress is aimed at contemporary 

circumtances and future projections”. Berdasarkan pengertian di 

atas, bahwa pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan 

berbagai abstraksi yang seringkali mendominasi penulisan 

kurikulum, akan tetapi mempersiapkan beberapa contoh dan 

alternatif lain untuk tindakan   yang   merupakan  sebuah  

inspirasi   dari   beberapa   ide   dan   penyesuaian- penyesuaian 

lain  yang  dianggap sangat penting..   

Menurut pendapat Hamalik  tahun 2009 bahwa 

Kurikulum  adalah  rencana  tertulis tentang  kemampuan  yang  

harus  dimiliki  berdasarkan  standar  nasional,  materi  dan 

pengalaman yang perlu dipelajari yang harus dijalani untuk 

mencapai kemampuan  tersebut,  dan adanya evaluasi  yang  

perlu  dilakukan  untuk  menentukan suatu tingkat pencapaian 

kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang 

berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam 

mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan 

tertentu.
10

  

Jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa 

dalam penerapan kurikulum itu tidak mudah bahkan selalu 

                                                             
9 Nurias Zetya Nawang Lupi, Problematika Pada Lembaga Penddikan Anak 

Usiaa Dini Di Kecamatan Bulu Lawang, Jurnal DG Paud Trunojoyo, Vol, 4,No, 1, 1 
April 2017, h. 38. 

10 Ibid, h.19  
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diperbaharui  diliat dari segi sisi kesiapan dari sekolah, bukan 

hanya sekolah dipedesaan saja yang sulit menerapkan kurikulum 

ini bahkan sekolah yang ada diperkotaanpun sulit untuk 

menerapkannya hal ini termasuk tantangan yang kurangnya 

pendidik yang memenuhi syarat dengan keterampilan yang 

diperlukan, Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran 

tentang implementasi kurikulum dan apatis pendidik terhadap 

inovasi baru ketidak mampuan pendidik. 

Dengan adanya peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan tentang pelaksanaan atau penerapan kurikulum 

2013 di sekolah dasar dan menengah, di sejumlah daerah telah 

diterapkan kurikulum tersebut. Meskipun banyak sekolah dan 

pendidik yang tidak siap menerapkan kurikulum 2013 tetapi 

SDN 19 Padang cermin Kabupaten Pesawaran Tahun Ajaran 

2019/2020 berusaha menerapkan kurikulum tersebut dengan 

maksimal.  Sekolah yang berusaha semaksimal mungkin dalam  

menerapkan  kurikulum  2013  dalam  rangka  mensukseskan  

peraturan permendikbud serta mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Langkah pemerintah selanjutnya adalah 

mengimplematsikan kurikulum 2013, terutama ke sekolah-

sekolah Dasar (SD),  Menengah Pertama  (SMP) dan SMA 

(Sekolah menengah Atas). 

Pada hari kamis tanggal 22 oktober peneliti melakukan 

observasi di sekolah SD Negeri 19 padang cermin, mendapatkan 

informasi bahwa, SD  Negeri 19 padang cermin tersebut telah 

menerapkan kurikulum 2013 dan sudah mengikuti aturan yang 

sesuai dengan isi kurikulum 2013.
11

 

Pada hari kamis Tanggal 22 Oktober 2020. Dilakukan 

wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 19 Padang Cermin, 

Bapak Syahrir S.Pd.I peneliti mendapatkan informasi bahwa: 

“SD Negeri 19 Padang Cermin merupakan salah satu SD 

di daerah Kabupaten Pesawaran yang menerapkan kurikulum 

2013, SD Negeri 19 Padang cermin memiliki 6 kelas yang terdiri 

dari kelas 1 sampai kelas 6, SD Negeri 19 Padang Cermin 

dianggap memenuhi kriteria sebagai salah satu sekolah yang 

                                                             
11 Hasil observasi,  kamis 22 oktober 2020 
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cocok untuk menerapkan kurikulum 2013, memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang memadai, serta 

lokasi sekolah yang mudah dijangkau oleh berbagai macam 

kendaraan, sehingga dapat memudahkan dinas pendidikan untuk 

untuk melakukan tinjauan ke SD Negeri 19 Padang Cermin.”
12

 

Selajutnya, wawancara juga dilakukan dengan dengan 

pendidik kelas IV SD Negeri 19 Padang Cermin Ibu Eva Suryani, 

pada hari kamis 22 Okotober 2020. Berdasarkan wawancara di 

dapat informasi : 

“Pada awal penerapan kurikulum 2013 dalam sebuah 

kegiatan belajar mengajar banyak membutuhkan berbagai 

penyesuaian, sehingga ibu dan pendidik-pendidik yang lain selalu 

berusaha semaksimal mungkin mengikuti petunjuk yang diperoleh 

dari sosialisasi kurikulum 2013 yang kami dapatkan.”
13

 

Wawancara kepada Bapak Syahrir, S.Pd.I selaku kepala 

sekolah tentang hambatan dalam tahap penyesuaian pembelajaran  

ia menyatakan bahwa: 

“Ada beberapa pendidik kelas yang menerapkan 

kurikulum 2013 belum sepenuhnya mendalami konsep dan 

pengembangan kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan 

sosialisai yang mereka pelajari dalam waktu yang singkat”.
14

 

Berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 pada 

tahap perencanaan pembelajaran ada beberapa informasi yang di 

dapat dari pendidik kelas IV SD negeri 19 Padang Cermin Ibu 

Eva Suryani ia mengatakan bahwa: 

“Perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) disusun sendiri oleh pendidik, RPP Tematik 

menyusun sendiri RPP dengan sesuai kreatif nya seorang 

pendidik”.
15

 

                                                             
12 Wawancara dengan Bapak Syahrir, S.Pd.I, Kepala Sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
13 Wawancara dengan Ibu Eva Suryani, Wali Kelas IV SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
14 Wawancara dengan Bapak Syahrir, S.Pd.I, Kepala Sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
15 Wawancara dengan Ibu Eva Suryani, Wali Kelas IV SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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Selain itu juga pada hari yang sama, dilakukan observasi 

pelaksanaan pembelajaran di kelas pendidik sudah menerapkan 

pembelajaran berbasis tematik integratif. 

Selanjutnya dalam wawancara dengan Bu Yanti Nurhayati 

ia menyatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidik 

mengalami hambatan berkaitan dengan alokasi waktu, hal tersebut 

menyebabkan pembelajaran tidak berjalan dengan tema-tema yang 

seharusnya di ajarakan pada hari itu. Selain ditemukan hambatan 

dari pihak pendidik”.
16

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrir, S.Pd.I 

selaku kepala sekolah ia mengatakan bahwa: “Berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa hambatan yaitu seperti 

ada beberapa pendidik mengalami kesulitan membuat peserta didik 

aktif dan sulit membimbing peserta didik untuk mencari sendiri  

pelajaran atau pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik, 

hambatan tersebut terjadi karena peserta didik terbiasa dengan 

menjadikan pendidik sebagai satu-satunya pusat sumber belajar 

yang mereka dapati.”
17

 

Selain itu juga pada tanggal 22 oktober 2020 dilakukan juga 

observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil 

observasi ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran sudah 

melaksanakan pembelajaran berbasis tematik integratif.  

Berkaitan dengan konsep penilian pembelajaran kurikulum 

2013, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Safitri pada 

kamis 22 oktober didapat informasi bahwa penilaian dilakukan 

dengan menggunakan penilaian autentik dalam pengambilan nilai.
18

 

Berdasarkan Dari uraian di atas, tentang 

implementasi kurikulum 2013 dan berbagai permasalahan 

yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi Kurikulum 

2013 di Sekolah Dasar Negeri 19 Padang Cermin Kabupaten 

                                                             
16 Wawancara dengan Ibu Yanti Nurhayati, Wali Kelas V SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
17 Wawancara dengan Bapak Syahrir, S.Pd.I, Kepala Sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
18 Wawancara dengan Ibu Dewi Safitri, Wali Kelas II SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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Pesawaran yang berkaitan dengan upaya pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan langkah-langkah 

yang dilakukan oleh pendidik dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang Cermin. Dari 

penjelasan diatas maka peneliti mengambil judul “Analisis 

Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran Tahun Ajaran 2019/2020”. 

 

B.  Fokus Penelitian 

a. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tentang implementasi 

kurikulum 2013, dalam penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di SD Negeri 19 Padang Cermin dan identifikasi 

permasalahan yang ada, peneliti memfokuskan pada 

implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang Cermin 

yang berkaitan dengan upaya pendidik dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran serta langkah – langkah yang dilakukan 

pendidik dalam menggimplementasikan kurikulum 2013 di SD 

Negeri 19 padang cermin. 

b. Sub Fokus 

a) Implementasi kurikulum 2013 di SDN 19 Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran 

b) langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik 

dalam mengimplementasi kurikulum 2013  di SDN 19 

Padang Cermin 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi kurikulum 2013 di SDN 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran? 

2. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik 

dalam mengimplementasi kurikulum 2013  di SDN 19 Padang 

Cermin? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah 

dipapaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui implementasi kurikulum  2013 di SDN 19 

Padang Cermin. 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 di SDN 19 Padang 

Cermin. 

E. Kegunaan  Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis: 

a. Diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan dan 

pengembangan kurikulum berikutnya. 

b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi penliti selanjutnya 

2. Manfaat secara praktis  

a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

b. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya di SD Negeri 19 Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kurikulum 

1. Pengertian kurikulum 

Kurikulum berasal dari bahasa latin currere yang berarti 

berlari di lapangan pertandingan (race course) sehingga makna 

kurikulum itu sendiri adalah arena pertandingan, tempat peserta 

didik bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna 

mencapai “garis finish” yang ditandai pemberian ijazah atau gelar 

kesarjanaan.
1
 

Secara Istilah kurikulum merupakan pertama kalinya 

digunakan dalam  sebuah bidang olahraga, dan secara etimologis 

curiculum yang berasal dari bahasa yunani yakni curir yang artinya 

“pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”. Jadi istilah 

kurikulum pada romawi kuno sebagai suatu jarak yang harus 

ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish, pada tahun 

1985 istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan yang 

mengandung arti sejumlah mata pelajaran pada perpendidikan tinggi. 

Dalam kamus Webster kurikulum diartikan dalam dua macam  yaitu 

adalah: 

1) Semua mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari murid 

di sekolah atau perpendidikan tinggi tertentu untuk memperoleh  

suatu ijazah atau hasil belajar. 

2) Sejumlah mata pelajaran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga 

pendidikan atau departemen tertentu. 

Kurikulum adalah sebuah perangkat pengaturan mengenai 

isi dan bahan pelajaran serta cara  yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tersebut 

sehingga untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan caa 

memperhatikan media yang dijadikan sebagai acuan oleh lembaga 

pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan agar peserta 

didik mendapatkan ijzasah pada akhir tahun pendidikanya. 

                                                             
1 Aisyah Nur Rahmawati, “Identifikasi Masalah Yang di Hadapi Pendidik 

dalam Penerapan Kurikulum 2013 Revisi di SD.” Indonesia Journal of primary 

education Vol. 2, No. 1,  Mei 2018, h.116. 

13 
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Kurikulum dan mutu pendidikan merupakan dua komponen yang 

saling mempengaruhi, berkntribusi dan bahkan tidak bisa 

dipisahkan. Kurikulum yang didesain dengan baik dan berorientasi 

pada masa depan dapat menciptakan pendidikan yang bermutu, 

meskipun kurikulum bukan satu-satu faktor yang menentukan. 

Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai 

rencana pelajaran di suatu sekolah atau madrasah. Pelajaran dan 

materi yang harus ditempuh di sekolah atau madrasah, itulah 

kurikulum. 

Ada beberapa arti kurikulum antara lain: 

a. Sebagai  suatu rencana pengajaran. 

b. Sebagai suatu  rencana belajar murid. 

c. Sebagai pengalaman belajar yang diperoleh murid dari 

sekolah atau madrasah. 

Dari pengertian diatas kurikulum dapat didefinisikan  

sebagai suatu bahan tulis yang berisi uraian tentang program 

pendidikan yang harus dilaksanakan dari tahun ketahun. Kurikulum 

digambarkan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk 

digunakan oleh para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran 

terhadap para peserta didiknya, sebgai imflikasi dari definisi tersebut 

bahwa: 

1) Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang 

menggambarkan kebudayaan masa lalu. 

2) Penyampaian mata pelajaran akan membentuk mereka 

menjadikan manusia intelektualistik. 

3) Tujuan mempelajari mata pelajaran  yaitu untuk memperoleh 

ijazah, menguasai mata pelajaran berarti telah mencapai 

tujuan belajar. 

4) Terdapat keharusan bagi setiap peserta didik untuk 

mempelajari mata pelajaran yag sama.  

5) Dalam Sistem penyampaian yang digunakan pendidik adalah 

sistem mencari sendiri. 

6) Membeda bedakan kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler dan 

ekstra kurikuler. 
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Dalam perspektif pendidikan nasional pengertian kurikulum 

dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) pasal 1 

ayat 9 merupakan “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 Muslich mengutif beberapa pendapat para ahli 

tentang pengertian kurikulum sebagai berikut : 

a) Menurut Saylor & Alexander, mengatakan bahwa kurikulum 

adalah segala usaha sekolah dalam rangka mempengaruhi 

anak untuk belajar di dalam ruangan kelas maupuni di luar 

sekolah. 

b) Menurut Harold B.Alberty mengatakan bahwa sebuah  

kurikulum adalah segala kegiatan sekolah bagi pelajar. 

c) Menurut L loyd dan Miller, mengatakan bahwa kurikulum 

adalah serangkaian komponen metode dalam pembelajaran, 

cara mengevaluasi kemajuan peserta didik dan seluruh 

perubahan pada tenaga pengajar, bimbingan dan 

penyuluhan, supervisi dan adminstrasi, waktu jumlah ruang 

serta pilihan pelajar. 

Jadi pengertian kurikulum merupakan suatu yang 

program inti  yang  direncanakan dalam sebuah  pembelajaran 

di suatu lembaga pendidikan, yang bertujuan untuk tercapainya 

suatu pendidikan tertentu yang meliputi segala pengalaman 

belajar yang disajikan disekolah sehingga mecapai pada tujuan 

yang di inginkan. 

Kerangka Dasar dan struktur  Kurikulum sekolah 

dasarMenteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 67 tahun 2013 

tentang kerangka dasar dan struktur Sekolah Dasar atau 

Madrasah Ibtidaiyah  (kemendikbud 2013). 

 

2. Kurikulum 2013  

Kurikulum 2013 yaitu adalah adanya peningkatan dan 

keseimbangan  antara kompetensi  sikap (attitude), 

keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Hal ini 

sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 bahwa dalam 
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pasal 35 berbunyi, yaitu kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai standar nasional yang telah disepakati.
2
  

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan untuk 

meningkatkan dan menyeimbangkan soft skills dan hard skills 

yang meliputi  aspek  kompetensi  sikap,  keterampilan, dan 

pengetahuan secara seimbang dan berjalan secara integratif.
3
 

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengembangkan 

ilmunya dan berinovasi dalam dunia pendidikan, tututan 

tersebut berupa laporan fisik dan metode pengajaran.
4
 

Kurikulum 2013 yang menitikberatkan penggunaan pendekatan 

saintifik, penilaian autentik dan tematik integratif dalam 

pembelajarannya. Kurikulum ini diharapkan mampu mencetak 

generasi Indonesia yang kritis dan kreatif sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pada zamannya. Menurut Alawiyah F 

tahun 2014 berpendapat bahwa, pada implementasi pada 

Kurikulum 2013 memunculkan banyak kritik dan protes karena 

dianggap menimbulkan masalah.  

Implementasi pada Kurikulum 2013 satu kendala besar 

yang harus ditangani yakni adalah persoalan kesiapan pendidik 

sebagai sebuah kunci keberhasilan pada implementasi. Menurut 

Ahmad S tahun 2014 berpendapat bahwa Problematika 

implementasi adalah isi dan kemasan kurikulum, kesiapan 

pendidik, dan munculnya multitafsir dalam 

pengimplemtasiannya. Munculnya berbagai permasalahan 

dalam implementasi Kurikulum 2013 tidak menyurutkan 

semangat sejumlah sekolah yang tetap ingin 

melaksanakannya,bahkan sekolah-sekolah tersebut memiliki 

keberanian untuk melakukan secara mandiri. 

                                                             
2 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 28. 
3 Ibid, Aisyah Nur Rahmawati, “Identifikasi Masalah yang Dihadapi 

Pendidik dalam Penerapan Kurikulum 2013 Revisi di SD. h. 117. 
4 Maulana arafat lubis.Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Implemetasi Kurikulum 2013 Berbasis HOTS (Hinger Order Thinking Skils) 

(Yogyakarta:Samudra Biru,2021).h.115 
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Kurikulum 2013  merupakan   perangkat   mata   

pelajaran   dan program pendidikan berbasia sains yang 

diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan 

tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa 

indonesia, dengan sistem dimana peserta didik lebih aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 

2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar lebih 

baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka 

ketahui setelah meneerima materi pembelajaran.  

Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam 

penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan 

pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan 

pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak 

mulia (afektif), berketerampilan (psikomotorik) dan 

berpengetahuan (kognitif) yang berkesinambungan. Sehingga 

diharapkan agar peserta didik lebih kreatif, inovatif dan lebih 

produktif.
5
 Sebagaimana implementasi dari kurikulum 2013 

yang mengharuskan pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Pembaharuan proses pembelajaran Kurikulum 2013 terletak 

pada pembelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik 

secara mandiri.
6
 Kurikulum 2013 peserta didiklah yang 

seharusnya melakukan aktivitas menanya dan 

mengkomunikasikan.
7
 

Dari uraian diatas Kurikulum 2013 adalah sebuah 

kurikulum yang baru diterapkan diindonesia, yakni perubahan 

dari kurikulum tingkat satuan pendidikan  (KTSP). 

                                                             
5 Wiwin Fachrudin Yusuf, Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 

Vol.3 No. 2. Juni 2018. h. 270. 
6 Yudistia Ariany, Problematika Pelaksanaan Kurikulum 2013 Dalam 

Pembelajaran IPA kelas VII Negeri di Kecamatan Limu Kaum Tahun 2017/2018, 

Journal Biosains, Vol, 1, No, 2., 2017, h. 307 . 
7 Suyatmini, Implementasi Krikulum 2013 Pada Pelaksaan Pembelajaran 

Akutansi di sekolah Menengah Kejuruan, Jurnal Ilmu Sosial, Vol, 27 No. 1. Juni 

2017. h. 65. 
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3. Karakteristik Kurikulum 2013 

Ada beberapa karakteristik pada kurikulum 2013 sesuai 

pada Permendikbud RI No. 67 Tahun 2013 adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan keseimbangan anatara pengembangan 

sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreatiitas, kerja 

sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 

2. Sekolah merupakan sebagian dari masyarakat yang 

memberikan pengalaman belajar secara terencana di 

mana peserta didik menerapakan apa yang di pelajari 

disekolah ke dalam kehidupan masyarakat dan juga 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam situasi di sekolah dan masyarakat. 

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas 

yang dirinci dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 

6.  Kompetensi kelas menjadi unsur pengeorganisasian, di mana 

semua kopetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan 

untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi 

inti. 

7. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata 

pelajaran dan jenjang pendidikan. 

Berdasarkan beberapa karakteristik diatas, dapat diketahui 

secara tegas bahwa terdapat beberapa yang harus ditekankan alam 

proses pelaksanaan kurikulum 2013, yaitu: 

1) Keseimbangan yang dimiliki peserta didik dalam aspek 

kompetensi yang meliputi ranah afektif, psikomotorik, dan 

kognitif secara integratif 

2) Mewujudkan proses pendidikan pembelajaran di sekolah 

yang terintegrasi dan berbasis pada masyarakat  
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3) Kompetensi dalam bentuk kompetensi yang diperincikan 

dalam bentuk kompetensi dasar.
8
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

kurikulum 2013, salah satunya untuk mengembangkan sikap 

spiritual dan social, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik, 

sehingga memunculkan sikap kritis peserta didik. 

 

4. Tujuan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga Negara yang beriman,produktif, kreatif, inovatif dan efektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban.
9
. 

Dalam permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang kerangka 

dasar dan struktur kurikulum MI/SD disebutkan bahwa kurikulum 

MI/SD bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, kreatif, inovatif, produktif,  dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia.
10

  

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik  yang  

diharapkan  akan mampu  mengembangkan  keseimbangan antara 

pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, 

kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan 

psikomotorik  dalam  diri  peserta didik.
11

 

Dari uraian di atas bahawa tujuan kurikulum 2013 yakni 

agar bangsa Indonesia menjadi Negara yang kedapan nya menajadi 

Negara yang kreatif dan inovatif dalam segala hal, untuk 

memajukan bangsa Indonesia dalam segi pendidikan sehingga 

                                                             
8 Ade Suhendra, Implementasi Kurikulum 2013 Dalan Pembeljaran SD/MI, 

(Kencana: Jakarta, 2019), h.151. 
9 Ibid, h. 131. 
10 Hendri Purbo Waseso,Studi Kritis Terhadap Kurikulum SD/MI  2013, 

Jurnal Terampil Vol.4.No 1. Juni 2017, h. 184. 
11 Yuna Mampuni Rahayu, Pengaruh Perubahan kurikulum 2013 Terhadap 

Perkembangan Peserta Didik, Journal Logika, Vol.  18.No. 3 201,. h 24. 
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mampu menjadi Negara yang mampu mencerdaskan warga Negara 

Indonesia itu sendiri. 

 

5. Fungsi dan Peran Kurikulum  

a. Fungsi Bagi Sekolah Yang Bersangkutan  

Kurikulum sekolah dasar berfungsi bagi sekolah dasar, 

kurikulum SMA berfungsi bagi SMA dan Fungsi untuk sekolah 

memiliki dua fungsi sebagai berikut: 

1)  Sebagai alat yang digunakan untuk mencapai  suatu tujuan 

yang diinginkan, kurikulum suatu sekolah atau madrasah 

pada dasarnya merupakan suatu alat atau untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang diinginkan pada sekolah yang  

bersangkutan. 

2) Sebagai pedoman dalam mengatur segala kegiatan 

pendidikan setiap hari. 

Kurikulum suatu sekolah atau madrasah yang terdapat 

tentang jenis-jenis program apa yang akan diselenggarakan di 

sekolah atau di madrasah tersebut, sehingga bagaimana 

penyelenggaraan setiap jenis program, siapa yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraannya dan perlengkapan apa yang 

dibutuhkan. Atas dasar itu sekolah atau madrasah akan dapat 

merencanakan secara lebih tepat tentang apa yang diperlukan untuk 

mencapai sebuah tujuan dalam sekolah itu.
12

 

Jadi dari uraian diatas bahwa fungsi kurikulum  sekolah 

sangatlah penting salah satunya untuk sebagai pedoman  dalam 

sebuah lembaga pendidikan, dan sebagai alat untuk mencapai 

sebuah tujuan dalam pendidikan, jadi sangatlah penting kurikulum 

bagi sekolah.  

b. Fungsi Kurikulum Bagi Pendidik 

Kurikulum merupakan sebuah alat yang digunakan oleh  

pendidik dalam melaksanakan program pembelajaran dalam mencapai 

tujuan pendidikan sekolah/madrasah.
13

 Dengan adanya kurikulum, 

pendidik juga akan terbantu dalam upaya pemilihan metode 

pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakter peserta didik, 

                                                             
12 Ibid,  h.25. 
13 Ibid, h. 26.  
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sehingga pembelajaran tidak selamanya berbentuk klasikal, tetapi di 

sesuaikan dengan tingkat perkembangan individu/kelompk peserta 

didik.
14

 

Dari uraian diatas fungsi kurikulum bagi pendidik juga 

sangatlah penting untuk melaksanakan program pembelajaranm 

jadi pendidik harus mampu menguasai kurikulum untuk 

meningkatkan kemampuan pendidik tersebut. 

c. Fungsi Kurikulum Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah yang berfungsi bertugas mengatur seluruh 

aspek dalam sebuah kurikulum yang berlaku disekolah  tersebut 

agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang hendak 

dicapai dan  telah ditentukan.  

Menurut E.Mulyasa, tahun 2004 ia berpendapat bahwa 

untuk mengetahui seberapa jauh pendidik mampu melaksanakan 

kurikulum dan pembelajaran, dapat dilakukan dengan cara 

mengunjungi kelas untuk mengamati  dalam proses pembelajaran 

secara berlangsung. 

Menurut Jones, dkk sebagaimana dikutip dalam Sudarman 

Danim tahun 2002 ia berpendapat bahawa “ mengahadapi 

kurikulum yang berisi, perubahan-perubahan yang cukup besar 

dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pengajarannya.
15

 

Kepala sekolah beperan sebagai administrator, supervisor, 

dan donamisator bagi semua warga sekolah/madrasah yang 

dipimpinnya. Dalam hal ini kurikulum bagi kepala sekolah 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Sebagai pedoman dalam pelakasanaan fungsi supervisi 

pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

penilaian pembelajaran. 

2) Sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi untuk 

memberikan bantuan kepada pendidik dalam membenahi 

proses pembelajaran. 

                                                             
14 Ibid, Ade Suhendra, Implementasi kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

SD/MI, h. 21. 
15 Ibid.h. 27. 
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3) Sebagai seorang administrator yang menjadikan kurikulum 

sebaga pedoman untuk mengembangkan kurikulum pada 

masa mendatang. 

4) Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap 

proses pembelajaran.
16

 

Dapat disimpulkan bahwa peran utama seorang kepala 

sekolah yakni sebagai supervisor atau sebagai orang yang pertama 

terkait dengan pelaksanaan kurikulum, dengan cara berkunjung 

atau menongok dari kelas ke kelas untuk melihat proses 

pembelajran berlangsung di kelas tersebut, sehingga kepala sekolah 

bisa menilai pendidik-pendidik yang memahami atau mampu 

melaksanakan kurikulum 2013 tersebut. 

 

d. Fungsi Kurikulum Bagi Pengawas  

Fungsi kurikulum bagi sebagai sebuah patokan atau ukuran 

dan menetapkan bagaiamana cara dalam penyempurnaan atau 

perbaikan dalam usaha pelaksaan kurikulum dan peningkatan mutu 

pendidikan.
17

 

Dari uraian diatas fungsi bagi pengawas sangatlah penting 

sebagai sebuah penyempurnaan dalam penerapan kurikulum 

sehingga dalam pengawasan bisa menentukan apakah dalam proses 

pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan kurikulum 

tersebut, sehingga pengawas juga bisa memberikan saran atau 

perbaikan ketika dalam penerapannya belum sesuai. 

e. Fungsi Bagi Sekolah 

Ada dua fungsi Kurikulum sekolah sekolah dasar/ madrsah 

ibtidaiyah yaitu sebagai berikut: 

1) Pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan  

Dengan mengetahui kurikulum yang digunakan oleh suatu 

lembaga sekolah dan madrasah,sehingga dapat 

menyesuaikan didalam kurikulum. 

 

 

                                                             
16 Ibid, Ade Suhendra, Implementasi kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

SD,  h. 22. 
17 Ibid, h. 29 
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2) Penyiapan tenaga pendidik 

Pelaksanaan kurukulum di SD atau MI menggunakan 

pendidik kelas maka dalam program studi PGSD atau PGMI 

di LPTK berorientasi pada penyiapan pendidik kelas bukan 

pendidik mata pelajaran.
18

 

Dari uraian diatas fungsi bagi sekolah atau madrsah sangatlah 

penting untuk memelihara keseimbangan dalam proses pendidikan 

dari mulai tenaga pengajar, selain itu juga Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependididkan (LPTK) sudah menyiapkan tenaga pendidik 

bagi sekolah dan madrasah. 

 

6. Landasan Kurikulum 2013 

Landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan 

sesuai dengan  Al-Qur‟an surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya: 

 ُُ  ُ  ُ  ُُُ

“Bacalah dengan nama tuhanmu yang telah 

menciptakanmu”, 

Pemerintah melalui kemdikbud telah menrbitkan 

sejumlah peraturan yang berkaitan dengan kebijakan 

kurikulum 2013, yaitu: 

1. Permendikbud No. 54 Tahun 2003 Tentang  SKL 

2. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar 

Proses 

3. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar 

Penilaian 

4. Permendikbud No. 67 Tentang KD dan Struktur 

Kurikulum SD/MI 

                                                             
18 Ibid. h. 30. 
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5. Permendikbud No.68 Tentang KD dan Struktur 

Kurikulum SMP/MTS
19

 

Pemgembangan kurikulum 2013 berdasarkan pada landasan yuridis 

merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk 

pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya 

pengembangan kurikulum yang  baru. Landasan filosifis 

merupakan landasan yang menjadikan kehidupan manusia masa 

kini dan masa datang. Landasan empiris merupakan landasan yang 

mengarahkan kurikulum dalam pelaksanaannya. Landasan teoritik 

merupakan sebuah landasan yang  memberikan sebuah dasar dalam 

pengembangan teoritik kurikulum tersebut. 

Landasan kurikulum 2013 didasari beberapa landasan 

yuridis, filosofis dan teoritis diberdasarkan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Landasan Yuridis  

Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 

adalah intruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang 

pendidikan karakter, pembelajaran aktif dan pendidikan 

kewirausaaan. 

b. Landasan Filosofis 

Pada pengembangan kurukulum 2013, pancasila 

sebagai pedoman bangsa dan Negara sebagai penentu arah yang 

akan dicapai dalam kurikulum tersebut. 

c. Landasan Empiris 

Kurikulum dapat membentuk manusia yang mampu 

mengimbangkan kebutuhannya dan masyarakat, untuk 

memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan 

untuk memenuhi kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu 

identitas bangsa Indonesia. 

 

 

                                                             
19 Syofnidah, Ifrianti,Konsep dan Pengembangan Kurikulum (Yogyakarta: 

Pustaka Pranala, 2019),h.183 
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d. Landasan Teoritis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori 

“pendidikan berdasarkan standar (standard- based education) 

dan teori tentang kurikulum berbasis kompetensi.
20

 

Dari uraian diatas ada empat landasan kurikulum 2013 

yakni, 1) landasan yuridis, merupakan kententuan hukum yang 

dijadikan sebagai dasar dalam kurikulum baru, 2) Landasan 

filosofis, yang mengarahkan atau penentu dalam penrapan 

kurikulum tersebut, 3) landasan teoritis, yakni untuk memberikan 

dasar-dasar dalam penerapan kurikulum dan 4) landasan empiris, 

memberikan sebuah arahan berdasrkan pelaksaan kurikulum yang 

ada di sekolah-sekolah. 

 

7. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 memiliki tujuan utama untuk membangun 

kemampuan berpikir peserta diidik secara ilmiah. Akan tetapi 

meskipun kurikulum 2013 merupakam sebuah penyempurnaan 

dari KTSP, Namun bukan berarti menjadikan sebuah kurikulum 

yang sempurna .dalam hal ini kelebihan yang dimiliki 

kurikulum 3013 dan beberapa kekurangan kurikulum 2013. 

 

a. Kelebihan Kurikulum 2013: 

 

1) Melatih anak lebih peka terhadap lingkungan, karena belajar 

tidak hanya dalam lingkungan sekolah akan tetapi lingkungan 

masyarakat. 

2) Membiasakan anak agar berpikir lebih kreatif dan kritis 

memnggunakan daya nalarnya dalam proses pembelajarannya. 

3) Adanya keterbukaan dan transparansi dalam penilaian oleh guru 

kepada anak memalui penilaian otentik.
21

 

4) Kurikulum 2013 yang berbasis karakter  dan kompetensi 

boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-

kemampuan lain. Penguasaan pengetahuan dan keahlian 

                                                             
20 Abdul majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya , 2017), h.33. 
21 Ibid 
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tertentu dalam suatu pekerjaan,  kemampuan  memecahkan 

masalah  dalam  kehidupan sehari-hari, serta pengembangan 

aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal 

berdasarkan standar kompetensi tertentu. 

5) Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang 

dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan 

pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan 

keterampilan. 

6) Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan 

antara anak  desa  atau  kota.  Seringkali anak  di  desa  

cenderung  tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan 

potensi mereka. 

7) Kesiapan  terletak  pada  pendidik.  Pendidik  juga  harus  

terus  dipacu kemampuannya  melalui pelatihan-pelatihan 

dan pendidikan calon pendidik untuk meningkatkan 

kecakapan profesionalisme secara terus menerus. 

b. Kekurangan Kurikulum 2013: 

1) Menuntut kompetensi dan skill guru yang baik, terutama 

dalam memadukan keterampilan, sementara itu guru tidak 

dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 

2013. 

2) Diklat-diklat yang selama ini dilakukan nampaknya belum 

efektif dalam menghasilkan guru yang profesional, kreatif, 

dan inovatif. Transformasi dari paradigma teacher center  ke 

student center  selama ini todak berjalan dengan apa yang 

diharapkan. Pemilihan dalam melatih guru seperti ini 

memerlukan waktu yang tidak singkat.
22

 

3) Pemerintah  seolah  melihat  semua  pendidik  dan  peserta 

didik  memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. 

Pendidik juga tidak pernah  dilibatkan  langsung  dalam  

proses  pengembangan kurikulum 2013. 

4) Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses 

pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. 

                                                             
22 Ibid 
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Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional 

(UN) masih diberlakukan.
23

 

 

8. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar atau Madrasah 

Ibtidaiyah 

Struktur kurikulum sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 

meliputi pengertian kompetensi inti, mata pelajaran, beban 

belajar, kompetensi dasardan muatan pembelajara. 

a. Pengertian Kompetensi Inti 

Kompetensi inti merupakan suatu operasionalisasi 

SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang 

telah menyelesaikan suatu pendidikan jenjang pendidikan 

tertentu, yang dikelompokkan kedalam aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan (afektif, kognitif dan 

psikomotor) yang harus dipelajari oleh peserta didik jenjang 

sekolah, kelas maupun mata pelajaran .24 

Dari uraian diatas bahwa kompetensi inti merupakan 

suatu bentuk operasional dalam bentuk kualitas yang harus 

dimiliki pada suatu satuan pendidikan tertentu,yang 

mengenai kompetensi utama dalam aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari oleh 

peserta didik . 

b. Mata Pelajaran 

Berdasarkan kompetensi inti Susunan mata pelajaran 

dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan 

pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk 

sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tabel 1 

di bawah ini: 

 

 

                                                             
23 Wiwin fachrudin yusuf, “Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD)”, Jurnal pendidikan 
Agama Islam, volume 3, Nomor 2, Juni 2018) h.282. 

24 Ibid. Abdul Majid.  h.46. 
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Tabel 1  

Mata Pelajaran 

Mata Pelajaran 
Alokasi waktu per minggu 

I II III IV V VI 

Kelompok A 

1 
Pendidikan agama dan budi 

pekerti 
4 4 4 4 4 4 

2 
Pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan  
5 6 6 4 4 4 

3 Bahasa indonesia  8 8 10 7 7 7 

4 Matematika 5 6 6 6 6 6 

5 Ilmu penegtahuan alam - - - 3 3 3 

6 Ilmu pengetahuan sosial - - - 3 3 3 

Kelompok B       

1 Seni budaya dan prakarya 4 4 4 6 6 6 

2 
Pendidikan jasmani, olahraga, 

dan kesehatan 
4 4 4 3 3 3 

Jumalah alokasi waktu per minggu  30 32 34 36 36 36 

 

c. Beban Belajar 

Beban belajar adalah semua kegiatan yang harus 

diikuti oleh peserta didik dalam satu minggu, satu semester 

dan satu tahun pembelajaran. 

d.  Kompetensi Dasar  

Kompetensi dasar adalah untuk mencapai suatu 

kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan 

dengan cara memperhatikan karakteristk peserta  didik 

tersebut, awal  kemampuan, serta ciri dari suatu mata 

pelajaran.  

e.  Muatan Belajar 

Pelaksanaan kurikulum  2013 pada Sekolah Dasar/ 

Madrasah Ibtidaiyah dilakukan melalui pembelajaran dengan 

pendekatan tematik terpadu dari kelas satu sampai kelas 

enam,pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 
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dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik 

terpadu. 

Dari uraian diatas ada lima struktur kurikulum di 

sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah, sehingga dalam 

penerapan nyapun sudah ada pembagian masing-masing mata 

pelajaran, karena dalam kurikulum  2013  menggunakan 

pendekatan tematik terpadu. 

 

B. Implementasi Kurikulum 2013 

1. Merancang pembelajaran efektif dan bermakna 

Dalam implementasi guru dituntut untuk secara ptofesional 

merancang pembelajaran efektif dan bermakana, menyenangkan 

dan menetapkan kriteria keberhasilan. Dalam merancang 

pembeleajaran efektif dalam pembentukan kompetensi karakter 

peserta didik.hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam 

menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai 

dengan rencana yang telah diprogramkan. Pembelajaran 

menyenangkan, efektif dan bermakna dapat dirancang oleh 

setiap guru dengan prosedur sebagai berikut: (1). Pemanasan 

dan apresiasi, (2).ekplorasi (3). Konsolidasi pembelajaran 

(4).pemebntukan sikap, kompetensi dan karakter (5). Penilaian 

Formatif.
25

  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna seorang 

guru dituntut agar dalam menciptakan pembelajaran guru 

seharusnya keaktifan seorang guru itu dibutuhkan sehingga 

dalam pembelajaran berlangsung situasi dan kondisi dalam 

sebuah pemebelajaran akan menyenangkan peserta didik 

sehingga peserta didik mudah untuk mengikuti pembelajaran 

tersebut. 

 

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 

Prinsip pemebelajaran kurikulum 2013 sebagai berikut: 

                                                             
25 Wahyudin, Optimasi Peran kepala Sekolah dalam Implementasi 

Kurikulum 2013, Jurnal Kependidkan.Vol 6. No 2 November 2018 ,h. 258 
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a. Kurkulum 2013 tidak hanya sekedar sekumpulan daftar 

mata pelajaran, sebab mata pelajaran hanya salah satu 

sumber materi pemebelajaran untuk mencapai kompetensi 

b. Kurkulum 2013 didasarkan pada standar kompetensi luusan 

yang ditetapkan untuk satuan pendidikan dan program 

pendidikan. 

c. Kurikulum 2013 didasarkan pada model kurkulum berbasis 

kompetensi ditandai dengan pengembangan kompetensi 

berupa sikap, penegetahuan keterampilan berpikir dan 

keterampilan psikomotorik yang dimuat dengan beberapa 

mata pelajaran. 

d. Kurikulum dikembangkan dengan memebrikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dala 

kemampuan dan minat. 

e. Kurikulum berpusat pada potensi anak 

f. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, budaya, teknologi dan seni. 

g. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah. 

h. Penilaian hasil belajar ditujukkan untuk menegtahui dan 

memperbaiki pencapaian kompetensi.
26

 

Dari uraian diatas bahwa prinsip dalam pengembangan 

kurikulum tersebut ada beberapa hal salah satunya kurikulum 

harus tanggap dalam perkembangan ilmu teknologi yang ada, 

dan kurikulum 2013 ini juga memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang mereka 

miliki. 

 

3. Memilih dan Menentukan Pendekatan dan Model 

Pembelajaran 

     Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudu 

pandang kita tehadap proses pemebelajaran. Menurut 

RoyKellen tahun 1998 mencatat bahwa terdapat dua pendekatan 

dalam pemebelajaran yaitu pendekatan yang berpusat pada guru 

                                                             
26 Ade Suhendra,Implementasi kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SDMI, 

(Jakarta:Prenadamedia Group,2019)h.152-153 
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(teacher-centered approaches) dan pendekatan berpusat pada 

siswa (student-centered). Pemdekatan yang berppusat pada guru 

menurunkan strategi pembelajaran langsung, pemeblajaran 

deduktif dan pemebelajaran ekspotori. Sedangkan pendekatan 

pembelajaran  yang berpusat pada siswa menurunkan strategi 

pemeblajaran inkuiri dan discoveri serta pemeblajaran 

induktif.
27

 

 Sedangkan model-model pemebelajaran para ahli menyusun 

model pembelajaran, menurut teri belajar Joyce dan Weil pada 

tahun 1980 merka mempelajari model berdasarkan teori-teori 

belajar dan dikelompokan menjadi emapat model pembelajaran 

yaitu: (1). Model interaksi sosial, dalam model ini siswa 

dituntut untuk akti dan berinteraksi, (2). Model pemerosesan 

informasi yakni menuntut siswa untuk aktif dalam memilih dan 

mengembangjan materi yang akan dipelajari, (3). Model 

personal yakni menuntut sisa agar mengeksplorasi kemampuan 

dalam kegaiatn pembelajaran, (4).model mudifikasi tingkah 

laku yakni menegmabngkan kemampuan nya melalui tugas-

tugas belajar.
28

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan dan 

model pembelajaran sangatlah penting agar dalam proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan 

sehingga dapat dipahami peserta didik, karena slah satu 

tercapainya proses pembelajaran dilaihat dari cara guru 

menentukan dan model pemeblajaran yang dibawakan oleh 

seorang guru tersebut sehingga peserta didik mudah untuk 

memahaminya. 

 

4. Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Proses pelaksanaan pemebelajaran merupakan implementasi 

atau pelaksanaan. Proses pemebelajaran harus berdasarkan pada 

dokumen perencanaan pemebelajaran, walaupum guru sebagai 

pelaksanaan proses pemebelajaran tetapi memiliki ruang untuk 

                                                             
27 Abdullah,Pendekatan dan model pemeblajaran yang mengaktifka siswa, 

Vol.01 No 01 Tahun 2017.h47 
28 Ibid,Abdullah., vol 01 no 01 tahun 2017. h. 47-48 
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berimprovisasi dala menyesuaikan dokumen perencanaan 

pembelajaran dengan situasi dan kondisi yang dihadapi guru 

dalam proses pemebelajaran.
29

 Dalam tahap ini juga kegiatan 

proses belajar menegajar sebagai unsur inti dari aktivitas 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan 

rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan 

sebelumyan. Adapun langkah-langkah kegiatan yang ditempuh 

diterapkan ke dalam tiga langkah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal/ pemebukaan (Opening) 

Tujuan dalam kegiatan awal yakni kegiatan pembukaan 

pelajaran adalah untuk menarik perhatian siswa dan 

menumbuhka motivasi belajar siswa. 

b. Kegiatan inti 

Dalam kegiatan inti merupakan kegiatan yang pokok dalam 

sebuah pembelajaran, dalam kegiatan inti merupakan 

penjelasan dalam sebuah tema dan subtema. Dengan 

demikian pada langkah kegiatan ini guru menggunakan 

strategi pembelajaran dengan mnciptakan lingkungan 

belajar sde,ikia rupa agar murid aktif. 

c. Kegiatan Akhir ( penutup) 

Pada kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan 

guru untuk mengakhiri sebuah proses pembelajaran .
30

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

tahap pelaksanaan pembelajaran ada beberapa langkah-

langkah dalam kegiatan  yang harus guru lakukan dalam 

proses pemeblajaran seperti, kegiatan awal atau 

pembukaan, kegiatan inti yang merupakan inti dari materi 

yang diajarkan oleh guru, dan kegiatan akhir atau penutup 

yakni akhir yang dilakukan oleh guru bertandanya 

pembelajaran berakhir. 

 

 

 

                                                             
29 Ibid, Ade Suhendra.h 183 
30 Abdul Majid, Pembelajaran Tematk Terpadu,(Bandumg:PT Remaja 

Rosdakarya 2017) h. 129-130 
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5. Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013 

a. Silabus 

Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

tentang implemenrasi kurikulum ,yang mebcakup kegiatan 

pembelajaran, pengolahan kurikulum, dan hasil belajar serta 

penilaian auntentik berbasis kelas. Silabus merupakan 

penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) 

yang minimal memuat komptensi inti kompetensi dasar, materi 

standar, metode pembelajaran dan hasil belajar.
31

  

Prinsip silabus kurikulum 2013 harus mencakup beberapa hal 

yaitu:  

1) Ilmiah yang artinya bahwa keseuruhan materi dan kegiatan 

yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan.  

2) Relevan yang artinya mengandung ruang lingkup, 

kedalaman, tingkat kesukaran , dan urutan penyajian dalam 

silabus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 

3)  Fleksibel yang artinya sebagai suatu pemikiran pendidikan 

dan fleksibel sebagai kaidah dalam penerapan kurikulum. 

4) Kontitutas atau kesinanbungan yang artinya bahwa setiap 

program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki 

keterkaitan satu sama lain dalammembentuk kompetnsi dan 

pribadi peserta didik. 

5)  Konsisten yang artinya bahwa antara kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar dan sistem penilaan harus konsisten. 

6) Memadai artinya bahwa ruang lingkup indikator, materi 

standar, pengalaman belajar, sumber belajar dan sitem 

penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan.  

7) Aktual yang artinya ruang lingkup kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok pengalaman belajar, sumber belajar, 

dan sitem penilaian yang dikembangkan memperhatikan 

perkembangan ilmu penegtahuan dan teknologi dan seni  

                                                             
31 Mulyasa,  Implementasi Kurikulum 2013 Revisi, (Jakarta:Bumi Aksara, 

2018). h 69-70 . 
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dalam kehidupan nyata serta peristiwa yang sedang terjadi 

dan berlangsung di masyarakat. 

8) Efektif yang artinya memperhatikan keterlaksanaan silabus 

tersebut dalam proses pembelajaran dan tingkat 

pembentukan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi 

yang telah ditetapkan.  

9) Efesien yang artinya upaya untuk memperkecil atau 

mengehematdana, daya dan waktu tanpa harus mengurangi 

hasil atau kompetensi yangtelah ditetapakan.
32

 

Komponen silabus paling sedikit memuat: 

1) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTS/SMPLB/Paket 

B dan SA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C / Paket C 

Kejuruan); 

2) Identitas sekolah meliputi satuan pendidikan dan kelas 

3) Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategori 

mengenai kompensi dalam aspek sikap pengetahuan dan 

keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk 

suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran  

4) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

terkait muatan atau mata pelajaran; 

5) Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 

6) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan dan ditulis dalam  bentuk  butir-

butir  sesuai  dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi 

7) Pembelajaran, yaitu.kegiatan  yang  dilakukan  oleh  

pendidik  dan peserta didik untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan; 

8) Penilaian,  merupakan   proses   pengumpulan   dan   

pengolahan informasi  untuk  menentukan  pencapaian  

hasil  belajar  peserta didik; 

9) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam 

struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan 

                                                             
32 Ibid.h.74-76. 
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10) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang 

relevan. 

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun 

ajaran tertentu.Silabus digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.
33

 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 

2013 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu 

pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar (KD).setiap pendidik pada satuan 

pendidikan brkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pemebalajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menetang, efisien, memotiasi peserta 

didik untuk berpartisipasi atif, erta memberikan ruang yang 

cukup bagi praaksara, kreatifitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perekembangan fisik seta psikologis 

peserta didik RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang 

dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.  

Komponen RPP terdiri atas: 

a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan 

b) Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema 

c) Kelas atau semester 

d) Materi pokok 

e) Alokasi ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar yang tersedia dalam 

silabus dan KD yang harus dicapai 

f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD 

g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 

                                                             
33 Peraturan menteri pendidikab dan kebudayaan nomor 22 tahun 2016 

tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, h.5. 
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h) Materi pembelajaran, memeuat fakta konsep prinsip dan 

prosedur yang relevan 

i) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 

j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses 

pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran  

k) Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik , alam sekitar, atau sumber belajar lain yang 

relevan 

l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 

tahapan pendahuluan, inti, dan penutup,  

m) Penilaian hasil pembelajaran. 

 

c. Prinsip Penyusunan  RPP 

Dalam penyusun  RPP hendaknya memperhatikan  

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Perbedaan individual peserta didik antara lain 

kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, 

minat, motivasi belajar, kemampuan sosial emosi, gaya 

belajar kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya norma, nilai dan atau lingkungan 

peserta didik. 

b) Partisipasi aktif peserta didik 

c) Berpusat pada pesrta didik untuk mendorong semangat 

belajar, motivasi minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi 

inovasi dan kemandirian. 

d) Pengembangan budaya membaca dan menukis yang 

dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, 

pemahaman beragam bacaan dan berekpresi dalam 

berbagai bentuk tulisan. 

e) Pemberian umpan balikdan tindak lanjut RPP memuat 

rancangan progra pemberian umpan balik positif , 

penguatan, pengayaan, dan remedi. 
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f) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan anatar KD, 

materi pemebelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar 

dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

g) Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, 

dan keberagaman budaya.   

h) Penerapan teknologi infomasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi  

da kondisi.
34

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa 

perangkat pembelajaran kurikulum 2013 diantaranya 

silabus, RPP merupakan salah satu perangkat 

pemeblaajran untuk mencapai pembelajaran yang 

seharusnya. 

 

6. Kunci Sukses Kurikulum 2013 

Dalam rangka mewujudkan cita cita mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta sejalan dengan visi misi pendidikan 

nasional kemndiknas Rensta kemndiknas 2010-2014 

mempunyai visi misi untuk menghasilkan insan 

indonesiacerdas dan kompeitif. Oleh karena kunci sukses 

pertama dalam dalam menetukan keberhasilan implementasi 

kurkulum yakni kepemimpinan  kepala sekolah, terutama 

dalam mengkoordinasi kan menggerakan dan 

penyelenggaraaan semua sumber daya pendidikan yan 

tersedia.kepemimpinan kepala sekolah merupaka faktor utama 

yang menggerakan semua sumber daya sekolah untuk 

newujudkan visi misi dan tujuan sekolah. Seorang kepala 

sekolah juga melakukan perencanaan pengorganisasian, 

pelksanaan, pengawasan dan pengendalian pendidikan.
35

 

Untuk menyukseskan implementasi kurikulum 2013 

diperlukan adanya kepala sekolah yang mandiri dan 

profesioanl dengan kemampuan dan kepemimpnan yang 

                                                             
34 Ibid, h.7. 
35 Ibid, Wahyudin, Jurnal Pendidkan. Vol.6 NO 2. 2018.  H253 
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tangguh agar dapat mengambil keputusan yang bena-

benar,sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah tersebut. 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Skripsi Irma Surya Wardani yang berjudul 

Implemantasi Kurikulum 2013 Pada Pelajaran Pendidikan 

Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu. Kajian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan 

kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

pengembangan kurikulum yang sudah ada sebelumnya  

Dalam penelitian ini sama-sama meneliti hal yang sama 

tentang implementasi kurikulum 2013, akan tetapi peneliti bukan 

hanya meneliti implementasi kurikulum dalam bidang pelajaran 

terutama dalam bidang pendidikan agama dalam budi pekerti, 

sehingga ada yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. 

D. Kerangka Konseptual  

Sekolah merupakan tempat kedua bagi anak-anak untuk 

mendapat ilmu,sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak 

setelah keluarga, maka dari itu suatu lembaga pendidikan sangat 

lah penting untuk mengenyam sebuah pendidikan yang formal 

maupunnon formal. Sekolah juga berfungsi sebagai mendidik 

setelah kelurga, apa lagi pada zaman seperti ini banyak sekali 

orang tua memberi tangggung jawab  anak sepenuhnya kepada 

lembaga pendidik. 

Hasil belajar sebagai tolak ukur anak tersebut, akan tertapi 

tidak semua sebagai tolak ukur, karena dalam mendapatkan hasil 

belajar, dari diri peserta didik tersebut, dan ada pula dari faktor luar 

misalnya, dari cara pendidik memberikan inovasi dalam sebuah 

pembelajaran yang dikemas menarik sehingga peserta didik 

tersebut mampu mencerna atau menerima materi dengan mudah, 

sehingga dalam proses pembelajran tersebut akan tercapai, begitu 

pula dengan sebaliknya ketika faktor tersebut tidak ada makanya 

hasilnya pun tidak akan sesuai dengan tujuan pendidikan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode 

kualitatif deskriptif yang dapat mendeskripsikan permasalahan 

dan fokus permasalahan dalam bentuk kata-kata tertulis maupun 

lisan. Penelitian kualitatif merupakan human instrument yaitu 

menetapkan suatu fokus penelitian, memilih informasi sebagai 

sumber data, pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Bila dilihat dari 

segi cara atau teknik pengumpulan data ,maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview 

(wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumnetasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis 

Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 19 Padang Cermin 

Kabupaten Peswaran Tahin Ajaran 2020/2021. 

1. Tujuan penelitian kualitatif 

Menurut pendapat Rachmat, tujuan penelitian adalah untuk 

menjelaskan fonomena yang terjadi pada masyarakat secara 

mendalam dengan mengumpulkan data yang lengkap. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kelengkapan dan 

kedalam data yang teliti merupakan sesuatu yang sangat 

penting.  

2. Karaktristik penelitian kualitatif 

Dalam penelitian ini terdapat ciri yang membedakan 

dengan metode penelitian yang lain. Adapun ciri dari penelitian 

kualitatif ini adalah sebagai berkut: 

a. Lingkungan alam sebagai sumber data 

b. Bersifat deskriptif analitik 

c. Fokus pada proses 

d. Bersifat induktif 

e. Mengutamakan makna 
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek yang dimintai keterangan 

untuk mendapatkan informasi, maka dalam penelitian ini yang 

akan diminta untuk memberikan informasi yaitu: 

1. Sumber Data Primer  

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 

didapatkan melalui kata atau tindakan yang diperoh peneliti 

melalui wawancara Kepala sekolah  tenaga Pendidik yang 

berkaitan dengan implemtasi kurikulum 2013 di  SD Negeri 

19 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari 

sumber kedua atau yang diperoleh dari hasil dokumentasi 

seperti gambar, untuk data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari hasil dokimentasi di SDN 19 Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2020/2021 yakni pada tanggal 22 Oktober 2020 di SD  Negeri 19 

Padang Cermin yang ada disalah satu Kabupaten Pesawaran. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan  data  yang 

digunakan adalah observasi,  wawancara, angket  dan dokumentasi, 

agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti 

memanfaatkan beberapa metode dalam pengumpalan data tersebut, 

ada beberapa teknik untuk mendapatkan data dalam penelitian 

yaitu: 
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Gambar 1 Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode observasi  

Observasi dalam bahasa inggris “ to observe”, yang 

memiliki arti banyak makna antara lain: mengamati, melihat, 

memperhatikan
54. Metode observasi atau suatu pengamatan, 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan. Observasi merupakan pengamatan 

yang dilakukan secara sengaja, secara sistematis mengenai 

fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk dilakukan 

pencatatan. 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan 

melihat pelaksanaan pembelajaran di kelas IV dengan wali 

kelas Ibu Eva Suryani. Terdapat lima aspek yang dinilai yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan. 

2. Metode Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
55

 

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi 

tentang topik yang akan di bahas yaitu implementasi kurikulum 

                                                             
54 Syofnidah Ifrianti, Teori dan Praktik Mictroteaching ( Yogyakarta: 

Pustaka Pranala : 2019).h 81. 
 55 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND 

(Bandung:Alfebeta. 2018).h.231. 

Macam-macam Teknik Pengumpulan Data 

Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 
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2013. Dalam metode wawancara ini peneliti mendapat beberapa 

informasi dalam hal penerapan kurikulum 2013 SD tersebut.  

Adapun sumber data yang didapat peneliti dalam 

wawancara antara lain: 

a. Kepala sekolah /waka kepala sekolah dibidang kurikulum 

SD Negeri 19 Padang Cermin. 

b. Tenaga pengajar atau pendidik yang ada dilingkungan 

sekolah tersebut. 

 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya–

karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis 

maupun gambar.
56

  

Dari uraian diatas bahwa dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data dalam  sebuah catatan , yang berupa 

tulisan, gambar atau pun karya sesorang. Jadi prosedur 

pengumpulan data  dalam penelitian ini  menggunakan tiga 

macam teknik pengumpulan data yakni: observasi, wawancara 

dan dokumentasi, sehinga dengan cara ii peneliti dapat 

memperoleh data yang sesuai yang ada dilapangan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif, dalam kenyataannya analisis data dalam metode 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data tersebut 

pada saat wawancara, dalam analisis ini berarti secara sistematis 

paham dalam hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan 

dari data tersebut peneliti dapat menyimpulkan suatu pendapat atau 

gagasan yang baru. Setelah data terkumpul maka langkah penulis 

selanjutnya adalah menganalisa data-data yang diperoleh dalam 

pelaksanaan menjadi sebuah kesimpulan.  

                                                             
56 Ibid.h. 240 
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Dalam proses pengambilan data peneliti mengggunakan 

instrument yang berupa pertanyaan kepada responden dan 

melakukan pencatatan data-data yang ada di SD Negeri 19 Padang 

Cermin. 

Langkah -langkah yang digunakan oleh peneliti dalam 

menganalisisa  data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan yang digunakan dalam peneltian. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum data memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data.
57

 

Dalam reduksi data ini peneliti melakukan pemetaan 

data yang diperoleh dari hasil obeservasi dan memfokuskan 

wawancara pada persoalan yang teliti yaitu analisis 

implementasi kurikulum 2013 di SDN 19 Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya, yakni menyajikan data, dalam 

penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk  

bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Menurut  pendapat Miles dan Huberman tahun 1984 

menyatakan bahwa, yang sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif yaitu  dengan bentuk sebuah 

teks yang besifat naratif.
58

 

Dalam penyajian data penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan menyusun secara sistematis seluruh data yang diperoleh 

dari hasil observasi dan wawancara kepada reseponden 

sehungga peneliti dapat menarik kesimpulan.  

3. Penarikan Kesimpulan  

                                                             
57 Ibid. h. 247. 
58 Ibid. h. 249 
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Menarik kesimpulan adalah kegiatan bagian ketiga dari 

analisis data, dalam menarik kesimpulan ini merupakan 

kesimpulan yang bersifat sementara, dan akan berubah apabila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya.tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid maka kesimpulan yang dikemukakan valid.
59

 Ketika data 

selesai disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, maka 

analisis data sudah dapat dinyatakan selesai dan ditarik 

kesimpulan yang di tuangkan dalam pernyataan yang singkat 

sehingga mudah untuk dipahami. 

F. Uji Keabsahan Data 

Triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada.
60

 

Menurut marthison tahun 1998 mengemukakan bahwa 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka 

data yang diperoleh akan lebih konsisten tuntas dan pasti. Menurut 

patton tahun 1980, mengemukakan pendapat bahwa dengan 

triangulasi akan lebih meningkatkan kekuata data, bila 

dibandingkan dengan satu pendektan.
61

 

Berdasarkan uraian diatas triangualsi akan lebih 

meningkatkan data, sehingga data yang didapatkan akan menjadi 

konsisten dan pasti dalam teknikpenguumpulan data tersebut. 

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik triangulasi, 

yakni pengumpulan data atau macam-macam cara pada sumber 

yang sama seperti pada gambar 2 dan menggunakan teknik 

triangulasi sumber, yakni penggumpulan data atau satu teknik 

pengumpulan data pada bermacam- macam sumber data A,B dan C 

seperti pada gambar 3. 

 

                                                             
59Ibid, 252 
60 Sugiono,metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan RND, h. 241. 
61 Ibid, sugiono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. h. 

242. 
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Gambar 2 

Triangulasi Teknik, Bermacam-Macam Cara Pada Sumber Yang 

Sama 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Triangulasi Sumber, Satu Teknik Penggumpulan Data pada 

Bermacam-Macam Sumber A, B dan C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

Wawancara 

Sumber 

data 

sama 

Wawancara 

A 

B 

C 

Dokumentasi 



 
 

 
 

46 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Data-Data Hasil Objek Penelitian 

1. Letak geografis SD Negeri 19 Padang cermin 

SD Negeri 19 Padang Cermin terletak dijalan raya Punduh 

Pedada Tegal Arum, RT 13 /RW  34 kelurahan padang cermin , 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Provinsi  

Lampung, posisi geografis lintang -5,6145, bujur 105,1555, luas 

tanah milik  2000(m2) dan luas tanah bukan milik 5000 (m2). 

(Dokumentasi  SD Negeri 19 Padang Cermin). 

 

2. Sejarah SD Negeri 19 Padang Cermin 

Tabel 2 

 Profil SD Negeri 19 Padang Cermin 

PROFIL SD NEGERI 19 PADANG CERMIN 

Nama Sekolah SDN 19 Padang Cermin 

NPSN  

Jenjang 

Pendidikan 

10800133 

Status Sekolah SD 

Alamat Sekolah Jalan Raya Punduh Pedada Tegal Arum 

RT/RW 13/34 

Kelurahan Padang Cermin 

Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran 

Provinsi  Lampung 

Kode Pos 35451 

Email pbruariyanto@gmail.com 

Website http://sdn19pcpesawaranlampung.com 

   

3. Daftar Pendidik dan Peserta Didik 

a. Daftar Pendidik 
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Tenaga pendidik tentu begitu sangat penting dalam 

proses belajar mengajar. Tenaga pendidik merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar  karena pendidik 

sangatlah pendidik yang merupakan komponen utama dalam 

pendidik. Dengan demikian untuk mencapai sebuah tujuan 

pendidikan seorang pendidik harus mampu bersungguh- 

sungguh dalam mendidik peserta didik agar mampu mencapai 

tujuan pendidikan tersubut. Seiring dengan semakin pesatnya 

kemajuan yang telah dicapai SDN 19 Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran lembaga ini terus melakukan perbaikan 

salah satunya dengan penambahan  dan pembinaan tenaga 

pendidik sesuai kompetnsinya, dengan harapan bahwa peserta 

didik memperoeh apa yang menjad tujuan dalan belajarnya. 

Bukan hanya penambahan pendidik akan tetapi 

menambah sarana prasarana yang dibutuhkan yang bertujuan 

untuk menuju lembaga pendidikan yang berkualitas, dalam hal 

tersebut memiliki arti penting dalam memperlancar proses 

pendidikan, dengan adanya kualitas keinerja seorang pendidik 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiabnnya sangat dibutuhkan 

oleh berbagai pihak yang terkait dengan poses pendidikan itu 

sendiri. 

Tabel 3 

Daftar Nama  Pendidik Di SDN 19 Padang Cermin 

No. Nama 

Jenis PTK 

1 Dewi safitri 

Pendidik Kelas 

2 Eva suryani 

Pendidik Kelas 

3 Ismawati Pendidik Kelas 

4 Nurmawati 

Pendidik Kelas 
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5 Suwarsih 

Larasati 
Pendidik Kelas 

6 Syahrir 
Kepala Sekolah 

7 Yanti Nurhayati Pendidik Kelas 

   

b. Daftar Peserta Didik 

1) Jumlah peserta didik Berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4 

 Jumlah Peserta Didik laki-laki 

 

Laki-Laki Perempuan Total 

47 42 89 

 

2) Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia 

Tabel 5  

Jumlah Peserta Didik Perempuan 

 

Usia L P Total 

<6 Tahuun 0 1 1 

6-12 Tahun 47 41 88 

13-15 Tahun 0 0 0 

16-20 Tahun 0 0 0 

>20 Tahun 0 0 0 

Total 47 42 89 
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c. Rombongan Belajar 

Tabel 6 

 Rombel Belajar 

N

o 

Nama 

Romb

el 

Tingk

at 

Kelas  

Jumlah 

Peserta 

didik  

Wali 

Kelas  Kurikulum 

Ruang

an L P 

To

tal 

1 

Kelas 

1 1 9 6 15 

Ismawa

ti 

Kurikulum 

SD 2013 

Ruang 

Kelas 

1 

2 

Kelas 

2 2 

1

0 7 17 

Dewi 

Safitri 

Kurikulum 

SD 2013 

Perpus

takaan 

3 

Kelas 

3 3 9 4 13 

Nurma

wati 

Kurikulum 

Sd Ktsp 

Ruang 

Kelas 

3 

4 

Kelas 

4 4 

1

0 

1

0 20 

Eva 

Suryani 

Kurikulum 

SD 2103 

Kelas 4 

Ruang 

Kelas 

4 

5 

Kelas 

5 5 6 6 12 

Yanti 

Nurhay

ati 

Kurikulum 

SD 2013 

Ruang 

Kelas 

5 

6 

Kelas 

6 6 3 

1

0 13 

Suwarsi

h 

Larasati 

Kurikulum  

Sd Ktsp 

Ruang 

Kelas 

6 

B. Penyajian Data 

1. Implementasi Kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang 

Cermin 

Dalam melakukan observasi peneliti mendaptkan hasil sebagai 

berikut: 
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Dalam tabel diatas bahwa SD Negeri 19 padang cermin 

sudah menerapkan kurikulum 2013 dan sudah sesuai aturan 

kurikulum 2013.
62

 

Dalam hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin ditemukan informasi bahwa SD Negeri 19 

padang cermin sudah menerapkan kurikulum 2013 yaitu pada 

kelas I, II, IV dan V sedangkan kelas III dan VI masih 

menerapkan kurikulum KTSP. Selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara dengan salah satu pendidik yaitu Ibu Eva Suryani 

yang kelasnya sudah menerapkan kurikulum 2013. 

Beliau mengatakan “Di SD Negeri 19 Padang Cermin 

ini sudah menerapkan kurikulum 2013 namun ada juga kelas 

yang yang masih menerapkan kurikulum KTSP”.
63

 

                                                             
62 Observasi, kamis 22 oktober 2021 
63 Wawancara dengan Ibu Eva Suryani, Wali Kelas IV SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 

No Butir-Butir Amatan Ya Tidak Keterangan 

1 Sekolah sudah menerapkan 

kurikulum 2013 

   

2 Tenaga pendidik sudah 

menyiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum 

melakukan pembelajaran 

   

3 Pembelajaran 

menggunakan pembelajaran 

tematik 

   

4 Kurikulum 2013    

5 Program tahunan    

6 Program semester     

7 Silabus    

8 RPP    

9 Kalender pendidikan    
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Implementasi kurikulum 2013 mencakup banyak aspek, 

tetapi dalam penelitian di SD Negeri 19 Padang Cermin ini 

lebih memfokuskan pada implementasi kurikulum 2013 di SD 

Negeri 19 Padang Cermin dan langkah-langkah yang dilakukan 

pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Setiap 

akan melaksanakan proses pembelajaran dalam kurikulum 

2013, terlebih dahulu pendidik membuat perangkat 

pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik.  

Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang terdiri dari identitas mata 

pelajaran, standar komptensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi 

ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sekolah 

tersebut selalu menyiapkan perangkat pembejaran sebelum 

melakukan porses pembelajaran seperti pernyataan saat 

wawancara dengan Ibu Ismawati di SD Negeri 19 Padang 

Cermin. 

“Ya, pasti semua dewan pendidik yang ada di SD 

Negeri 19 Padang Cermin selalu memperisiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum memulai pembelajaran agar 

pembelajaran nantinya terarah dan tujuan yang di inginkan 

dapat tercapai. Kami juga mempersiapkan media yang relevan 

dengan pembelajaran.”
64

 

 Hasil wawancara pendidik tersebut juga dijawab dengan 

Bapak Syahrir, S.Pd.I selaku kepala sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin sebagai berikut: 

“Ya, tentu saja kami selalu mempersiapkan perangkat 

pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan 

dibantu dengan sarana prasana yang ada di sekolah.”
65

 

                                                             
64 Wawancara dengan Ibu Ismawati, Wali Kelas I SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
65 Wawancara dengan Bapak Syahrir, S.Pd.I, Kepala Sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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 Namun ada juga beberapa pendidik yang menerapkan 

kurikulum 2013 belum sepenuhnya mendalami konsep dan 

pengembangan kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan sosialisai 

yang mereka pelajari dalam waktu yang singkat. Pada awal 

penerapan kurikulum 2013 dalam  kegiatan belajar mengajar banyak 

membutuhkan berbagai penyesuaian, sehingga pendidik yang ada di 

SD Negeri 19 Padang Cermin  berusaha semaksimal mungkin 

mengikuti petunjuk yang diperoleh dari sosialisasi kurikulum 2013 

yang di dapatkan dan menerapkan kurikulum 2013 sampai dengan 

sekarang. 

  Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti pada 

beberapa pendidik hanya beberapa yang belum menyiapkan 

perangkat pembelajaran. Saling membantu satu sama lain 

dilakukan antar pendidik agar perencanaan pembelajaran di SD 

Negeri 19 Padang Cermin ini dapat terlaksana dengan baik. 

 Berikut penjelasan langkah-langkah penyusunan perangkat 

pembelajaran berupa RPP antara lain: 

1) Memilih tema  

Langkah pertama yang harus dilakukan pendidik dalam 

merencanakan pembelajaran setiap harinya adalah memilih 

tema yang akan diajarkan. Tema dibuat secara berurutan dan 

akan terus berlanjut ke tema-tema berikutnya sampai 

pembelajaran selesai. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan 

bu Ismawati di bawah ini: 

Peneliti: “Sebagai langkah awal dalam merencanakan 

pembelajaran apakah ibu sudah sudah menetapkan atau memilih 

tema?” 

Pendidik: “Iya mba, karena kalau untuk tema sudah ditetapkan 

oleh pemerintah melalui buku pendidik, semua sudah ada disitu, 

kita hanya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan dengan 

tema yang ada di buku pendidik sampai tema tersebut habis.”
66

 

 Dari percakapan diatas menjelaskan bahwa tema sudah 

tercantum di buku pendidik. Buku yang digunakan merupakan 

                                                             
66 Wawancara dengan Ibu Ismawati, Wali Kelas I SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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buku yang disediakan oleh pemerintah, sehinggga pendidik hanya 

memilih tema yang akan diajarkan di hari tersebut.   

2) Mengkaji Buku Pendidik 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa langkah yang 

dilakukan oleh pendidik setelah memilih tema adalah 

menganalisis SKL, KI, KD, indikator serta melihat pemetaan 

kompetensi dasar dan indkator tema. Hal ini sesuai dengan 

wawancara dengan Ibu Dewi Safitri dibawah ini: 

Peneliti: “Dalam membuat RPP berati berurutan ya buk, mulai 

dari  memilih tema dan menetapkan tema menganalisis SKL,KI, 

dan indikator. 

Pendidik: “Iya sebenarnya itu semua sudah ada dibuku pendidik 

mbak, jadi saya hanya mencermati dan mengembangkan, 

bahkan indikator itu sudah ada tapi pendidik dituntut untuk 

mengembangkan sendiri dari indikator yang ada.” 

Peneliti :”Baik  Bu,  berarti  setelah  proses  itu  semua  baru  

Ibu melihat silabus dan membuat RPP ya  Bu?” 

Pendidik: “ iya mbak, jadi kan silabus juga ada komponen-

komponen  KI, KD dan lain-lainnya itu juga saya pahami.”
67

 

Dari pecakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa SKL, KI, 

KD dan indikator sudah tercantum dalam buku pendidik namun 

pendidik dituntut untuk bisa mengembangkan dari yang ada di buku 

tersebut. Hal –hal  tersebut merupakan komponen yang penting dan 

menjadi gambaran bagaimana proses suatu pembelajaran.  

Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada saat 

menganalisis SKL, KI, KD  dan Indikator adalah melihat apakah 

komponen-komponen tersebut sudah saling berkaitan atau belum. 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Eva Suryani berikut 

ini: 

Peneliti: “Untuk menganalisis KI, KD dan indikator itu 

bagaimana ya bu?” 

                                                             
67 Wawancara dengan Ibu Dewi Safitri , Wali Kelas II SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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Pendidik:”Ya kita lihat untuk disesuaikan apakah sudah sama 

belum, atau sudah sinkron belum antara satu dengan yang 

lainnya.” 

Ketika pendidik menemukan ketidaksesuaian antar KD 

dengan materi pembelajaran tersebut maka pendidik mengatasinya 

dengan melakukan sendiri pemetaan kompetensi dasar dan disajikan 

dalam RPP. 

3) Mengkaji Silabus 

  Langkah yang dilakukan oleh pendidik dalam menyusun 

perencanan pembelajaran selanjutnya adalah mengkaji silabus, 

seperti wawancara dengan Ibu Yanti Nurhayati dibawah ini: 

Peneliti: “Setelah  mengkaji buku  pendidik selanjutnya 

langkah apa yang ibu lakukan?” 

Pendidik: ”Biasanya saya mengkaji silabus dan buku 

pendidik, dan disitu kita akan melihat KD-KD apa yang akan 

diajarkan dan menyinkronkan dengan pembelajaran.”
68

 

Pendidik selanjutya merinci lagi bahwa setelah  mengakaji 

buku pendidik kemudian pendidik mengkaji silabus hingga akhirnya 

menyusun RPP. Hal tersebut dilihat dari wawancara dengan bu 

Yanti Nurhayati dibawah ini: 

Peneliti: “Dimana ibu bisa melihat silabus? Apakah sudah 

disediakan oleh pemerintah atau pendidik yang membuatnya 

sendiri? 

Pendidik: ”Iya, sebenarnya itu semua sudah ada Mbak, 

Silabus dari pemerintah pendidik hanya perlu 

mengembangkan nya saja.”  

Peneliti: ”Baik  Bu.” 

 Silabus tematik dari pemeritah yang digunakan oleh pendidik 

ini memuat komponen-komponen seperti: identitas sekolah, 

kompetensi inti, muatan pembelajaran, kompetensi dasar, tema, 

materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber 

belajar. Berikut penjelasan secara terperinci masing-masing 

komponen: 

                                                             
68 Wawancara dengan Ibu Yanti Nurhayati, Wali Kelas V SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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a) Identitas sekolah 

Komponen silabus ini meliputi satuan pendidikan dan kelas. 

b) Kompetensi inti 

Dalam silabus kompetensi inti yang tercantum dalam silabus 

yaitu: 

KI 1: Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya 

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, pendidik dan tetangganya 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI 4: Menyajikan  pengetahuan  faktual  dalam  bahasa  

yang  jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia 

c) Muatan pelajaran 

Karakteristik pembelajaran dalam Kurikulum 2013 adalah 

tematik integratif sehingga silabus juga dibuat tematik demi 

mendukung terlaksananya  pembelajaran  tematik  integratif. 

d) Kompetensi Dasar 

Kompetensi  dasar  dalam  silabus  dituliskan  sesuai  dengan  

tema  dan muatan pembelajaran. Kompetensi dasar dituliskan 

berurutan dari KD yang diturunkan dari KI-1 sampai KI-4. 

Semua kompetensi dasar yang berhubungan dengan tema 

indahnya negriku dan tema cita-citaku dituliskan pada silabus 

ini. Untuk KD yang berkaitan denga KI-1 dan KI-2 tidak 

dicantumkan dalam RPP karena diajarkan secara tidak 

langsung. 

e) Tema  

Silabus dibuat pertema dikarenakan silabus ini merupakan 

silabus tematik. 
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f) Materi pokok 

Komponen lainnya pada silabus adalah materi pokok, yang 

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prsedur yang relevan dan 

ditulis dalam bentuk butir–butir yang sesuai dengan 

pencapaian kompeteni dasar masing-masing. 

g) Kegiatan Pembelajaran 

Komponen ini menggambarkan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk 

mencapai KD yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran yang 

tercantum pada silabus ini terdiri dari kegiatan yang 

mencerminkan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mencoba, mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasikan). 

h) Penilaian 

Penilaian yang digunakan anatara lain observasi, tes lisan, 

tertulis dan perbuatan serta tugas. 

i) Alokasi waktu 

Alokasi waktu diimbangi dengan struktur kurikulum pada mata 

pelajaran yang ada pada tema tersebut. 

j) Sumber belajar 

Sumber belajar bisa dari buku teks, internet bahkan bisa dari 

alam yang ada disekitar. 

4) Menyusun RPP 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) Kurikulum 

2013 yang dibuat pendidik digunakan untuk satu kali 

pembelajaran dan disusun berdasarkan tema dan sub tema 

yang akan diajarkan. Langkah-langkah yang dilakukan 

pendidik untuk meyusun RPP mengacu pada buku pendidik 

dan silabus, hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Ismawati di bawah ini: 

“Untuk membuat RPP biasanya saya mengkaji 

silabus dan buku pendidik yang akan digunakan besok, nanti 
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kan dari situ kita akan melihat KD-KD apa yang akan 

diajarkan.”
69

  

Setelah mengkaji buku pendidik serta silabus, 

selanjutnya pendidik menyusun RPP. RPP disusun sendiri  

oleh  Pendidik.  Hal  ini  seperti wawancara dengan Ibu  

Dewi Safitri di bawah ini:  

Peneliti :”Baik Bu selanjutnya, dalam menyusun RPP 

berarti Ibu sudah menyusun sendiri iya  Bu?” 

Pendidik  :”Iya Mbak, kan biasanya ada juga Mbak 

yang dibuat Bersama-sama, tapi kan dirasa lebih 

efektif kalau buat sendiri karena kita tahu kan kondisi 

seperti ini, anaknya seperti ini, nantinya kita bisa 

menyesuaikan media yang kita perlu apa, disesuaikan 

dengan lingkungan kita. Karna biasanya kalau RPP 

yang dibuat oleh orang lain belum tentu kita bisa 

melaksanakan karena mungkin alat peraganya yang 

tidak sesuai atau apa, jadinya kalau RPP disini untuk 

pendidik kelas IV semuanya   membuat   sendiri, ya   

meskipun   cuma   apa   ya istilahnya kerjasama tapi 

misalnya ada kesulitan apa, tapi tetap kita buat sendiri-

sendiri.” 
70

 

Dari pernyataan tersebut diperoleh informasi 

bahwa RPP disusun sendiri oleh pendidik karena dirasa lebih 

efektif. Karena pendidik dapat membuat RPP sesuai dengan 

kondisi kelas, persediaan alat peraga dan menyesuaikan 

lingkunga kelas yang  diperlukan  selama  proses 

pembelajaran. 

 

 

                                                             
69 Wawancara dengan Ibu Ismawati, Wali Kelas I SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
70 Wawancara dengan Ibu Dewi Safitri, Wali Kelas II SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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                 Tabel 7 

Tabel Perincian Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

NO Komponen RPP Y

a 

Tidak 

1 
Identitas sekolah (nama satuan pemdidikan)   

2 
Kelas atau semester   

3 
Identitas tema atau subtema   

4 
Hari dan tanggal   

5 
Kompetensi inti   

6 
Kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi  

  

7 
Tujuan pemebelajaran yag dirumuskan 

berdasarkan kompetensi dasar 

  

8 
Materi pembelajaran   

9 
Tujuan pemeblajaran yang dirumuskan 

berdasarkan KD 

  

10 
Materi pembelajaran   

11 
Metode pemebeljaran (berisi ,pendekatan 

saintifik, dan model pembelajaran) 

  

12 
Media, alat dan sumber pembelajaran   

13 
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran   

14 
Penilaian   

2. Langkah-Langkah yang dilakukan SD Negeri 19 Padang 

Cermin dalam Implementasi Kurikulum 2013 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam implemetasi 

kurikulum 2013 di sd negeri 19 padang cermin merupakan lankah 

yang diambil untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan pembelajaran 

yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 

mnmelibatakan interaksi antar pendiidk, peserta didik dan 

lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara 

sistematis dengan mengacu pada Kurikulum 2013 yang berlaku di 

SD Negeri 19 Padang Cermin. Kegiatan pembelajaran meliputi tiga 

aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.  

Perencanaan yang dilakukan oleh pendidik di SD Negeri 

19 Padang Cermin dengan berbagai cara. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Syahrir, S.Pd.I selaku kepala sekolah 

yang mengungkapkan bahwa: 

“Dalam menerapkan kurikulum 2013 ini kami tetep fokus 

pada buku pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang 

sudah mengacu pada kurikulum saat ini yakni kurikulum 2013.”
71

 

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Ismawati dalam 

wawancara ia mengatakan bahwa: 

“Pendidik hanya perlu memperiapkan penyusunan 

perangkat pembelajaran. Hal ini dilakukan agar dalam kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan hasil belajar dapat 

tercapai dengan optimal dan sesuai dengan kondisi peserta didik.”
72

 

Wawancara dengan ibu Dewi Safitri ia mengatakan bahwa: 

“Perangkat pembelajaran seperti RPP dibuat sendiri oleh 

guru agar menyesuaikan sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi 

peserta didik.”
73

 

Pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 19 Padang 

Cermin, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Eva Suryani 

mengatakan bahwa: 

“Dalam pembelajaran dikelas, metode ceramah masih 

mendominasi dilihat dari pembelajaran yang masih berpusat pada 

                                                             
71 Wawancara dengan Bapak Syahrir, S.Pd.I, Kepala Sekolah SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
72 Wawancara dengan Ibu Ismawati, Wali Kelas I SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
73 Wawancara dengan Ibu Dewi Safitri, Wali Kelas II SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 



 
 

 
 

60 

guru. Tanya jawab dan diskusi dilakuakn di dalam kelas. Diskusi 

berjalan dengan baik karena terdapat banyak siswa yang aktif dan 

berani menyampaikan pendapat. Sarana yang digunakan adalah 

LKS atau buku paket.”
74

 

Evaluasi pembelajaran di SD Negeri 19 Padang Cermin 

dilakukan dengan memberikan tugas. Seperti wawancara dengan 

Ibu Yanti Nurhayati ia mengatakan: 

“Dalam penilaian kami memberikan tugas setelah materi 

selesai diberikan ataupun juga dengan ulangan harian, UTS dan 

ulangan semester.”
75

 

Tabel 8 Lembar Wawancara kepada Kepala Sekolah 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Syahrir, S.Pd.I (Kepala Sekolah) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah SD Negeri 19 

Padang Cermin sudah 

menerapkan kurikulum 

2013? 

SD Negeri 19 Padang Cermin 

merupakan salah satu SD di daerah 

Kabupaten Pesawaran yang 

menerapkan kurikulum 2013, SD 

Negeri 19 Padang cermin memiliki 6 

kelas yang terdiri dari kelas 1 sampai 

kelas 6, SD Negeri 19 Padang 

Cermin dianggap memenuhi kriteria 

sebagai salah satu sekolah yang 

cocok untuk menerapkan kurikulum 

2013, memiliki sarana dan prasarana 

yang memadai, tenaga pendidik yang 

memadai, serta lokasi sekolah yang 

mudah dijangkau oleh berbagai 

macam kendaraan, sehingga dapat 

                                                             
74 Wawancara dengan Ibu Eva Suryani, Wali Kelas IV SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
75 Wawancara dengan Ibu Yanti Nurhayati, Wali KelasV SD Negeri 19 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 22 Oktober 2020. 
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memudahkan dinas pendidikan untuk 

untuk melakukan tinjauan ke SD 

Negeri 19 Padang Cermin 

2 Apa hambatan dalam 

menerapkan kurikulum 

2013? 

Ada beberapa pendidik kelas yang 

menerapkan kurikulum 2013 belum 

sepenuhnya mendalami konsep dan 

pengembangan kurikulum 2013. Hal 

tersebut dikarenakan sosialisai yang 

mereka pelajari dalam waktu yang 

singkat 

  Berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran terdapat beberapa 

hambatan yaitu seperti ada beberapa 

pendidik mengalami kesulitan 

membuat peserta didik aktif dan sulit 

membimbing peserta didik untuk 

mencari sendiri  pelajaran atau 

pengetahuan yang dibutuhkan peserta 

didik, hambatan tersebut terjadi karena 

peserta didik terbiasa dengan 

menjadikan pendidik sebagai satu-

satunya pusat sumber belajar yang 

mereka dapati 

3 Apakah semua pendidik 

sudah menyiapkan 

perangkat pembelajaran 

sebelum melakukan 

pembelajaran? 

Ya, tentu saja kami selalu 

mempersiapkan perangkat 

pembelajaran agar pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan 

dibantu dengan sarana prasana yang 

ada di sekolah 

4 Langkah-langkah apa 

saja yang dilakukan 

dalam implementasi 

kurikulum 2013? 

Dalam menerapkan kurikulum 2013 

ini kami tetep fokus pada buku 

pedoman pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar yang sudah 

mengacu pada kurikulum saat ini 

yakni kurikulum 2013 
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Tabel 9 

Lembar Wawancara kepada Pendidik 1 

 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Eva Suryani (Wali Kelas IV) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah SD Negeri 19 

Padang Cermin sudah 

menerapkan kurikulum 

2013? 

Beliau mengatakan “Di SD Negeri 

19 Padang Cermin ini sudah 

menerapkan kurikulum 2013 namun 

ada juga kelas yang yang masih 

menerapkan kurikulum KTSP 

2 Bagaimana penerapan 

kurikulum 2013 di SD 

Negeri 19 Padang 

Cermin? 

 

Pada awal penerapan kurikulum 

2013 dalam sebuah kegiatan belajar 

mengajar banyak membutuhkan 

berbagai penyesuaian, sehingga ibu 

dan pendidik-pendidik yang lain 

selalu berusaha semaksimal 

mungkin mengikuti petunjuk yang 

diperoleh dari sosialisasi kurikulum 

2013 yang kami dapatkan 

 

3 Dalam pembuatan RPP 

apakah dibuat sendiri oleh 

pendidik atau sudah di 

sediakan? 

 

Perencanaan pembelajaran berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) disusun sendiri oleh pendidik, 

RPP Tematik menyusun sendiri RPP 

dengan sesuai kreatif nya seorang 

pendidik 

 

4 Bagaimana pelaksanaan 

proses  pembelajaran di 

SD Negeri 19 padang 

cermin 

Dalam pembelajaran dikelas, 

metode ceramah masih 

mendominasi dilihat dari 

pembelajaran yang masih berpusat 

pada guru. Tanya jawab dan diskusi 

dilakuakn di dalam kelas. Diskusi 
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berjalan dengan baik karena 

terdapat banyak siswa yang aktif 

dan berani menyampaikan 

pendapat. Sarana yang digunakan 

adalah LKS atau buku paket 

5 Untuk menganalisis KI 

KD dan indikator itu 

bagaimana ya ibuk/bapak 

Ya kita lihat untuk disesuaikan 

apakah sudah sama atau belum 

sudah sinkron atau belum anatara 

satu dengan yang lainnya 

 

Tabel 10 

Lembar Wawancara kepada Pendidik 2 

 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Yanti Nurhayati (Wali Kelas V) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah ada hambatan 

dalam menerapkan 

kurikulum 2013? 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

pendidik mengalami hambatan 

berkaitan dengan alokasi waktu, hal 

tersebut menyebabkan pembelajaran 

tidak berjalan dengan teme-tema yang 

seharusnya di ajarakan pada hari itu. 

Selain ditemukan hambatan dari pihak 

pendidik 

2 Setelah mengkaji buku 

pendidik selanjutnya 

langkah apa yang 

Ibu/Bapak lakukan? 

 

Biasanya saya mengkaji silabus dan 

buku pendidik, dan disitu kita akan 

melihat KD-KD apa yang akan 

diajarkan dan menyinkronkan dengan 

pembelajaran 

3 Penilaian apa yang 

digunakan untuk 

menilai pembelajaran? 

Dalam penilaian kami memberikan 

tugas setelah materi selesai diberikan 

ataupun juga dengan ulangan harian, 

UTS dan ulangan semester 

4 Untuk menganalisis KI, Ya kita lihat untuk disesuaikan 
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KD dan indikator itu 

bagaimana ya bu?” 

apakah sudah sama belum, atau sudah 

sinkron belum antara satu dengan 

yang lainnya 

5 Dimana ibu bisa melihat 

silabus? Apakah sudah 

disediakan oleh 

pemerintah atau 

pendidik yang 

membuatnya sendiri? 

 

”Iya, sebenarnya itu semua sudah 

ada Mbak, Silabus dari pemerintah 

pendidik hanya perlu 

mengembangkan nya saja 

 

Tabel 11 

 Lembar Wawancara kepada Pendidik 3  

 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Dewi Safitri (Wali Kelas II) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Penilaian apa yang 

digunakan untuk 

menilai 

pembelajaran? 

Jadi penilaian dilakukan dengan 

menggunakan penilaian autentik dalam 

pengambilan nilai 

2 Apakah pembuatan 

RPP dibuat secara 

berurutan? 

Iya sebenarnya itu semua sudah ada 

dibuku pendidik mbak, jadi saya hanya 

mencermati dan mengembangkan, 

bahkan indikator itu sudah ada tapi 

pendidik dituntut untuk 

mengembangkan sendiri dari indikator 

yang ada 

3 Baik  Bu,  berarti  

setelah  proses  itu  

semua  baru  Ibu 

melihat silabus dan 

membuat RPP ya  Bu 

iya mbak, jadi kan silabus juga ada 

komponen-komponen  KI, KD dan lain-

lainnya itu juga saya pahami 

4  Baik Bu selanjutnya, Iya Mbak, kan biasanya ada juga Mbak 
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dalam menyusun RPP 

berarti Ibu sudah 

menyusun sendiri iya  

Bu 

yang dibuat Bersama-sama, tapi kan 

dirasa lebih efektif kalau buat sendiri 

karena kita tahu kan kondisi seperti ini, 

anaknya seperti ini, nantinya kita bisa 

menyesuaikan media yang kita perlu 

apa, disesuaikan dengan lingkungan 

kita. Karna biasanya kalau RPP yang 

dibuat oleh orang lain belum tentu kita 

bisa melaksanakan karena mungkin alat 

peraganya yang tidak sesuai meskipun   

cuma   apa   ya istilahnya kerjasama tapi 

misalnya ada kesulitan apa, tapi tetap 

kita buat sendiri-sendiri 

5 Apakah perangkat 

pembelajaran dibuat 

sendiri ? 

Ya dibuat sendiri oleh guru agar 

menyesuaikan dengan kondisi sekolah 

dan kondisi peserta didik 

  

Tabel 12 Lembar Wawancara kepada Pendidik 4 

 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : ismawati (Wali Kelas I) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah semua 

pendidik sudah 

menyiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum 

melakukan 

pembelajaran? 

Ya, pasti semua dewan pendidik yang 

ada di SD Negeri 19 Padang Cermin 

selalu memperisiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum memulai 

pembelajaran agar pembelajaran 

nantinya terarah dan tujuan yang di 

inginkan dapat tercapai. Kami juga 

mempersiapkan media yang relevan 

dengan pembelajaran. 

2 Sebagai langkah awal 

dalam merencanakan 

pembelajaran apakah 

Iya mba, karena kalau untuk tema 

sudah ditetapkan oleh pemerintah 

melalui buku pendidik, semua sudah 
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ibu sudah sudah 

menetapkan atau 

memilih tema 

ada disitu, kita hanya melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan dengan 

tema yang ada di buku pendidik 

sampai tema tersebut habis 

3 Setelah mengkaji 

buku pendidik 

selanjutnya langkah 

apa yang Ibu/Bapak 

lakukan? 

Untuk membuat RPP biasanya saya 

mengkaji silabus dan buku pendidk 

yang akan digunakan besok, nanti kan 

disitu kita akan melihat KD-Kdapa 

yang akan diajarkan 

4 Langkah-langkah apa 

saja yang dilakukan 

dalam implementasi 

kurikulum 2013? 

Pendidik hanya perlu memperiapkan 

penyusunan perangkat pembelajaran. 

Hal ini dilakukan agar dalam kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar dan hasil belajar dapat tercapai 

dengan optimal dan sesuai dengan 

kondisi peserta didik 

C. Analisis Data 

1. Implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran 

Implementasi kurikulum 2013 yang dilakukan di SD 

Negeri 19 Padang Cermin sudah berjalan dengan baik dan 

sudah diterapkan dalam pembelajaran. Seperti yang sudah di 

jelaskan oleh bapak Syahrir, S.Pd.I selaku kepala sekolah di SD 

Negeri 19 Padang Cermin bahwasanya sekolahnya sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan 

saintifik. Dalam pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut 

mengenai hasil penelitian dari  implementasi kurikulum 2013 

dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pendidik dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 di  SD Negeri 19 

Padang Cermin  Kabupaten pesawaran. 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran termasuk 

proses pembelajaran Kurikulum 2013, terlebih dahulu pendidik 

membuat perencanaan pembelajaran. Dalam rangka 

mendukung implementasi Kurikulum 2013 Silabus yang 

digunakan merupakan silabus tematik dan buku pendidik yang 
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digunakan oleh pendidik merupakan buku pendidik yang sudah 

disediakan oleh pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian langkah-langkah yang 

dilakukan pendidik dalam perencanaan pembelajaran 

khususnya dalam menyusun     RPP tematik adalah menetapkan 

atau memilih tema, lalu mengkaji buku pendidik. Di dalam   

mengkaji   buku   pendidik, kegiatan   yang   dilakukan   

pendidik   adalah menganalisis  KI, KD, Indikator. Semuanya 

sudah tercantum di dalam buku tema, tetapi pendidik masih 

perlu mengembangkannya lagi sesuai dengan keadaan anak dan 

sarana prasarana yang ada di sekolah. Kd dan indicator 

berbentuk jarring-jaring tema. Setelah itu pendidik mencari 

silabus yang sesuai dengan kelas dan mencocokan dengan buku 

tema. selanjutnya pendidik dapat menyusun RPP berdasarkan 

ketiga hal tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPP tematik yang 

dibuat oleh pendidik di SD Negeri 19 Padang Cermin, 

komponen-komponen RPP tematik yang dibuat sudah sesuai 

dengan komponen-komponen RPP tematik berdasarkan Materi 

Pelatihan Pendidik Implementasi Kurikulum 2013 Semester II 

kelas IV, hanya saja dalam RPP tematik yang dibuat tidak 

dicantumkan materi pokok dan ditambahkan komponen RPP 

berupa sumber dan alat pembelajaran. Meskipun begitu media, 

alat dan sumber pembelajaran sudah dicantumkan dalam RPP 

tematik yang dibuat pendidik. 

RPP tematik disusun oleh pendidik karena dirasa 

lebih efektif jika dibuat dengan sendiri oleh pendidik. Karena 

pendidik dapat membuat RPP sesuai dengan kondisi   kelas, 

sarana dan prasarana   dan   menyesuaikan dengan lingkungan 

kelas. Akan tetapi jika dibutuhkan dan ditemui kesulitan 

selama membuat perangkat pembelajaran, maka pendidik 

akan melakukan kerjasama dengan pendidik lain. 

Secara keseluruhan, RPP tematik yang sudah disusun 

oleh pendidik di SD Negeri 19 Padang Cermin sudah 

memenuhi prinsip yang harus diperhatikan berdasarkan 

Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang 
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Implementasi Kurikulum. Selain itu, RPP yang disusun oleh 

pendidik telah menggambarkan langkah-langkah pembelajaran 

materi dengan konsep pendekatan saintifik dan menggambarkan 

langkah pelaksanaan beragai macam model pembelajaran sesuai 

dengan Kurikulum 2013. 

Dalam impelementasi kurikulum 2013 di SD Negeri 19 

Padang Cermin pendidik sudah menerapkan dengan baik dilihat 

dari banyaknya pendidik yang sudah menggunakan RPP 

berbasis tematik integratif dengan menggunakan pendekatan 

saintifik yang dianjurkan dalam Kurikulum 2013. Pendidik 

mampu mengembangkan dan memperkaya Silabus dan RPP. 

Metode ceramah masih mendominasi dalam pembelajaran 

sehingga pembelajaran masih berpusat pada pendidik. Sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah sudah mencukupi  untuk 

membantu porses pembelajaran. Memanfaatkan lingkungan 

juga sering dilakukan oleh pendidik, pendidik dituntut untuk 

kreatif mengembangakan apa yang ada di lingkungan sekitar. 

 

2. Langkah-langkah yang dilakukan SD Negeri 19 Padang 

Cermin dalam implementasi kurikulum 2013 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pendidik dalam 

mengimplementasi kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang 

Cermin sebagai berikut: 

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengacu pada 

permendikbud yang sesuai dengan rambu-rambu dan 

tujuan kurikulum yang berlaku. 

2) Menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik (mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan). 

3) Membuat pembelajaran menjadi tidak monoton dengan 

cara tanya jawab dan diskusi ataupun hal-hal yang 

membuat peserta didik pembelajaran menjadi aktif. 

4) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung 

pembelajaran. 
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5) Pendidik belajar untuk kreatif mengembangkan 

pembelajaran sehingga pembelajaran tidak 

membosankan. 

6) Melakukan evaluasi dengan menggunakan tes dan non 

tes. 

 

3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil orbservasi, wawancara dan dokumentasi, 

maka peneliti akan menganalisis hasil dari implementasi 

kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang Cermin. 

Sebagaimana dijelaskan dalam teknik analisis data, peneliti 

menggunakan kualtitatif deskriftif (pemaparan) data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 

adalah data dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data 

selama di lapangan yang digunaan dalam penelitian ini 

antara lain tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi  

atau keseimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 

22 Oktober 2020, peneliti melakukan penelitian terhadap 

kepala sekolah dan pendidik yang ada di SD Negeri 19 Padang 

Cermin. Peneliti melakukan observasi dan wawancara 

mengenai implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri 19 

Padang Cermin. Implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri 

19 Padang Cermin sudah dilaksanakan dan sudah menerapkan 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Dapat dilihat dari 

tersusunnya perangkat pembelajaran dan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. Ada dua kelas yang belum 

menerapkan Kurikulum 2013 dan masih menggunakan 

Kurikulum KTSP. Namun hal itu tidak membuat pembelajaran 

menjadi terhambat. Sekolah sedang mengoptimalkan 

implementasi kurikulum 2013 di semua kelas.  

Implementasi kurikulum yang dilakukan di SD Negeri 

19 Padang Cermin  sudah sesuai dengan permendikbud RI 

Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi 

Kurikulum. Dalam  mengimplementasi Kurikulum 2013 

pendidik harus kreatif mengembangkan pembelajaran yang 
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sesuai dengan kondisi anak dan kondisi sekolah. Sarana dan 

prasarana yang mencukupi menjadi hal yang penting utnuk 

dipenuhi dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

Kepala Sekolah di SD Negeri 19 Padang Cermin sedang 

mengupayakan hal-hal yang kurang agar pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri 19 Padang Cermin 

sudah baik dan sudah sesuai dengan permendikbud RI Nomor 

81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum.  

2. Langkah-langkah yang digunakan oleh pendidik dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah  menyusun 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan permendikbud, 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosisasi dan mengkomunikasikan. Membuat 

pembelajaran menjadi tidak monoton dengan cara tanya jawab 

dan diskusi ataupun hal-hal yang membuat peserta didik 

pembelajaran menjadi lebih aktif.  

 

B. Saran 

Secara keseluruhan implementasi kurikulum 2013 di SD 

Negeri 19 Padang Cermin telah terlaksana dengan baik dan 

dilaksanakan mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait 

dengan kurikulum 2013. Berdasarkan kesimpulan maka saran yang 

dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, semoga dengan adanya kurikulum 2013 ini di SD 

Negeri 19 Padang Cermin semakin baik untuk kedepannya dan 

menjadikan salah satu sekolah yang berprestasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya apakah dalam penerapan kurikulum 

2013 selanjutnya akan berjalan dengan baik, atau sebaliknya 

apakah kurikulum 2013 ini masih akan diterapkan sebagai 

kurikulum masa yang akan datang, dan dapat memperluas 

wawasan dalam kajian tentang kurikulum 2013 agar dapat 

meningkatan kemampuan dalam proses pembelajaran di masa 

yang akan datang 
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Lampiran 1 

Observasi 

No Butir-Butir Amatan Ya Tidak Keterangan 

1 Sekolah Sudah Menerapkan 

Kurikulum 2013  
   

2 Tenaga Pendidik Sudah 

Menyiapkan Perangkat 

Pembelajaran Sebelum 

Melakukan Pembelajaran 

   

3 Pembelajaran 

Menggunakan 

Pembelajaran Tematik 

   

4 Kurikulum 2013    

5 Program Tahunan    

6 Program Semester    

7 Silabus    

8 Rpp    

9 Kalender Pendidikan    
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Lampiran 2  

Lembar Wawancara untuk Kepala Sekoah 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Syahrir, S.Pd.I (Kepala Sekolah) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah SD 

Negeri 19 Padang 

Cermin sudah 

menerapkan 

kurikulum 2013? 

SD Negeri 19 Padang Cermin merupakan 

salah satu SD di daerah Kabupaten 

Pesawaran yang menerapkan kurikulum 

2013, SD Negeri 19 Padang cermin 

memiliki 6 kelas yang terdiri dari kelas 1 

sampai kelas 6, SD Negeri 19 Padang 

Cermin dianggap memenuhi kriteria sebagai 

salah satu sekolah yang cocok untuk 

menerapkan kurikulum 2013, memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai, tenaga 

pendidik yang memadai, serta lokasi sekolah 

yang mudah dijangkau oleh berbagai macam 

kendaraan, sehingga dapat memudahkan 

dinas pendidikan untuk untuk melakukan 

tinjauan ke SD Negeri 19 Padang Cermin 

2 Apa hambatan 

dalam 

menerapkan 

kurikulum 2013? 

Ada beberapa pendidik kelas yang 

menerapkan kurikulum 2013 belum 

sepenuhnya mendalami konsep dan 

pengembangan kurikulum 2013. Hal 

tersebut dikarenakan sosialisai yang mereka 

pelajari dalam waktu yang singkat 

  Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

terdapat beberapa hambatan yaitu seperti ada 

beberapa pendidik mengalami kesulitan 

membuat peserta didik aktif dan sulit 

membimbing peserta didik untuk mencari 

sendiri  pelajaran atau pengetahuan yang 

dibutuhkan peserta didik, hambatan tersebut 
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terjadi karena peserta didik terbiasa dengan 

menjadikan pendidik sebagai satu-satunya 

pusat sumber belajar yang mereka dapati 

3 Apakah semua 

pendidik sudah 

menyiapkan 

perangkat 

pembelajaran 

sebelum 

melakukan 

pembelajaran? 

Ya, tentu saja kami selalu mempersiapkan 

perangkat pembelajaran agar pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan dibantu 

dengan sarana prasana yang ada di sekolah 

4 Langkah-langkah 

apa saja yang 

dilakukan dalam 

implementasi 

kurikulum 2013? 

Dalam menerapkan kurikulum 2013 ini 

kami tetep fokus pada buku pedoman 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang 

sudah mengacu pada kurikulum saat ini 

yakni kurikulum 2013 

 

Narasumber 

 

SYAHRIR, S.Pd.I 

NIP:196910302009021001 
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Lampiran 3  

Lembar Wawancara untuk Pendidik 1 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Eva Suryani (Wali Kelas IV) 

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah SD Negeri 

19 Padang Cermin 

sudah menerapkan 

kurikulum 2013? 

Beliau mengatakan “Di SD Negeri 19 

Padang Cermin ini sudah menerapkan 

kurikulum 2013 namun ada juga kelas 

yang yang masih menerapkan kurikulum 

KTSP 

2 Bagaimana 

penerapan kurikulum 

2013 di SD Negeri 

19 Padang Cermin? 

 

Pada awal penerapan kurikulum 2013 

dalam sebuah kegiatan belajar mengajar 

banyak membutuhkan berbagai 

penyesuaian, sehingga ibu dan pendidik-

pendidik yang lain selalu berusaha 

semaksimal mungkin mengikuti petunjuk 

yang diperoleh dari sosialisasi kurikulum 

2013 yang kami dapatkan 

 

3 Dalam pembuatan 

RPP apakah dibuat 

sendiri oleh pendidik 

atau sudah di 

sediakan? 

 

Perencanaan pembelajaran berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

disusun sendiri oleh pendidik, RPP 

Tematik menyusun sendiri RPP dengan 

sesuai kreatif nya seorang pendidik 

 

4 Bagaimana 

pelaksanaan proses  

pembelajaran di SD 

Negeri 19 padang 

cermin 

Dalam pembelajaran dikelas, metode 

ceramah masih mendominasi dilihat dari 

pembelajaran yang masih berpusat pada 

guru. Tanya jawab dan diskusi dilakuakn 

di dalam kelas. Diskusi berjalan dengan 

baik karena terdapat banyak siswa yang 

aktif dan berani menyampaikan 
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pendapat. Sarana yang digunakan adalah 

LKS atau buku paket 

5 Untuk menganalisis 

KI KD dan indikator 

itu bagaimana ya 

ibuk/bapak 

Ya kita lihat untuk disesuaikan apakah 

sudah sama atau belum sudah sinkron 

atau belum anatara satu dengan yang 

lainnya 

 

Narasumber 

 

 

Eva Suryani 

NIP:  
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Lampiran 4  

Lembar Wawancara untuk Pendidik 2 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Yanti Nurhayati (Wali Kelas V) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah ada hambatan 

dalam menerapkan 

kurikulum 2013? 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

pendidik mengalami hambatan 

berkaitan dengan alokasi waktu, hal 

tersebut menyebabkan pembelajaran 

tidak berjalan dengan teme-tema 

yang seharusnya di ajarakan pada 

hari itu. Selain ditemukan hambatan 

dari pihak pendidik 

2 Setelah mengkaji buku 

pendidik selanjutnya 

langkah apa yang 

Ibu/Bapak lakukan? 

 

Biasanya saya mengkaji silabus 

dan buku pendidik, dan disitu kita 

akan melihat KD-KD apa yang 

akan diajarkan dan 

menyinkronkan dengan 

pembelajaran 

3 Penilaian apa yang 

digunakan untuk menilai 

pembelajaran? 

Dalam penilaian kami 

memberikan tugas setelah materi 

selesai diberikan ataupun juga 

dengan ulangan harian, UTS dan 

ulangan semester 

4 Untuk menganalisis KI, 

KD dan indikator itu 

bagaimana ya bu?” 

Ya kita lihat untuk disesuaikan 

apakah sudah sama belum, atau 

sudah sinkron belum antara satu 

dengan yang lainnya 
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5 Dimana ibu bisa melihat 

silabus? Apakah sudah 

disediakan oleh 

pemerintah atau pendidik 

yang membuatnya 

sendiri? 

 

”Iya, sebenarnya itu semua sudah 

ada Mbak, Silabus dari pemerintah 

pendidik hanya perlu 

mengembangkan nya saja 

 

Narasumber 

 

 

YANTI NURHAYATI,S.Pd 

NIP: 
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Lampiran 5  

Lembar Wawancara untuk Pendidik 3 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Dewi Safitri (Wali Kelas II) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Penilaian apa yang 

digunakan untuk 

menilai 

pembelajaran? 

Jadi penilaian dilakukan dengan 

menggunakan penilaian autentik dalam 

pengambilan nilai 

2 Apakah pembuatan 

RPP dibuat secara 

berurutan? 

Iya sebenarnya itu semua sudah ada 

dibuku pendidik mbak, jadi saya hanya 

mencermati dan mengembangkan, 

bahkan indikator itu sudah ada tapi 

pendidik dituntut untuk mengembangkan 

sendiri dari indikator yang ada 

3 Baik  Bu,  berarti  

setelah  proses  itu  

semua  baru  Ibu 

melihat silabus dan 

membuat RPP ya  

Bu 

iya mbak, jadi kan silabus juga ada 

komponen-komponen  KI, KD dan lain-

lainnya itu juga saya pahami 

4  Baik Bu selanjutnya, 

dalam menyusun 

RPP berarti Ibu 

sudah menyusun 

sendiri iya  Bu 

Iya Mbak, kan biasanya ada juga Mbak 

yang dibuat Bersama-sama, tapi kan 

dirasa lebih efektif kalau buat sendiri 

karena kita tahu kan kondisi seperti ini, 

anaknya seperti ini, nantinya kita bisa 

menyesuaikan media yang kita perlu 

apa, disesuaikan dengan lingkungan kita. 

Karna biasanya kalau RPP yang dibuat 

oleh orang lain belum tentu kita bisa 

melaksanakan karena mungkin alat 

peraganya yang tidak sesuai meskipun   

cuma   apa   ya istilahnya kerjasama tapi 
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misalnya ada kesulitan apa, tapi tetap 

kita buat sendiri-sendiri 

5 Apakah perangkat 

pembelajaran dibuat 

sendiri ? 

Ya dibuat sendiri oleh guru agar 

menyesuaikan dengan kondisi sekolah 

dan kondisi peserta didik 

 

Narasumber 

 

DEWI SAFITRI 

NIP: 
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Lampiran 6 

Lembar Wawancara untuk Pendidik 4 

Hari/ Tanggal   : Kamis, 22 Oktober 2020 

Nama Guru   : Ismawati (Wali Kelas I) 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah semua pendidik 

sudah menyiapkan 

perangkat pembelajaran 

sebelum melakukan 

pembelajaran? 

Ya, pasti semua dewan pendidik yang 

ada di SD Negeri 19 Padang Cermin 

selalu memperisiapkan perangkat 

pembelajaran sebelum memulai 

pembelajaran agar pembelajaran 

nantinya terarah dan tujuan yang di 

inginkan dapat tercapai. Kami juga 

mempersiapkan media yang relevan 

dengan pembelajaran. 

2 Sebagai langkah awal 

dalam merencanakan 

pembelajaran apakah 

ibu sudah sudah 

menetapkan atau 

memilih tema 

Iya mba, karena kalau untuk tema 

sudah ditetapkan oleh pemerintah 

melalui buku pendidik, semua sudah 

ada disitu, kita hanya melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan dengan 

tema yang ada di buku pendidik 

sampai tema tersebut habis 

3 Setelah mengkaji buku 

pendidik selanjutnya 

langkah apa yang 

Ibu/Bapak lakukan? 

Untuk membuat RPP biasanya saya 

mengkaji silabus dan buku pendidk 

yang akan digunakan besok, nanti 

kan disitu kita akan melihat KD-

Kdapa yang akan diajarkan 

4 Langkah-langkah apa 

saja yang dilakukan 

dalam implementasi 

kurikulum 2013? 

Pendidik hanya perlu memperiapkan 

penyusunan perangkat pembelajaran. 

Hal ini dilakukan agar dalam 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan hasil belajar dapat 

tercapai dengan optimal dan sesuai 

dengan kondisi peserta didik 

Narasumber 

 

ISMAWATI 

NIP: 
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Lampiran 6  

Data Guru Di SD Negeri 19 Padang Cermin 

N

o 

Nama 

Romb

el 

Tingk

at 

Kelas  

Jumlah 

Peserta 

didik  

Wali 

Kelas  Kurikulum 

Ruang

an L P 

Tot

al 

1 

Kelas 

1 1 9 6 15 

Ismawa

ti 

Kurikulum 

SD 2013 

Ruang 

Kelas 

1 

2 

Kelas 

2 2 

1

0 7 17 

Dewi 

Safitri 

Kurikulum 

SD 2013 

Perpus

takaan 

3 

Kelas 

3 3 9 4 13 

Nurma

wati 

Kurikulum 

Sd Ktsp 

Ruang 

Kelas 

3 

4 

Kelas 

4 4 

1

0 

1

0 20 

Eva 

Suryani 

Kurikulum 

SD 2103 

Kelas 4 

Ruang 

Kelas 

4 

5 

Kelas 

5 5 6 6 12 

Yanti 

Nurhay

ati 

Kurikulum 

SD 2013 

Ruang 

Kelas 

5 

6 

Kelas 

6 6 3 

1

0 13 

Suwarsi

h 

Larasati 

Kurikulum  

Sd Ktsp 

Ruang 

Kelas 

6 
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Lampiran 8 

SILABUS 

Tema 4 : Berbagai Pekerjaan  

Subtema 3 : Pekerjaan Orangtuaku 

Mata  

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegar

aan 

1.1  Menerima 

makna 

hubungan 

bintang, rantai, 

pohon beringin, 

kepala banteng, 

dan padi kapas 

pada lambang 

negara “Garuda 

Pancasila” 

sebagai 

anugerah 

Tuhan Yang 

1.1.1

 Menunju

kan rasa 

syukur 

hubungan 

simbol dengan 

makna sila-

sila Pancasila 

sebagai satu 

kesatuan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 Contoh 

msikap yang 

baik dan 

sikap yang 

tidak baik 

terkait nilai-

nilai yang 

terkandung 

dalam 

Pancasila. 

 Menjelaskan 

simbol 

dengan 

• Mengamati 

gambar 

simbol sila 

ke tiga 

pancasila, 

mencari 

informasi 

tentang 

makna sila 

ke tiga 

Pancasila   

• Menganalisis 

masalah 

Sikap: 

• Jujur 

• Disiplin 

• Tanggung 

Jawab 

• Santun 

• Peduli 

• Percaya diri 

• Kerja Sama 

 

Jurnal: 

• Catatan 

pendidik 

24 JP  Buku 

Guru 

 Buku 

Siswa 

 Intern

et  

 Lingk

ungan 
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Maha Esa 

2.1 Bersikap berani 

mengakui 

kesalahan, 

meminta maaf, 

memberi maaf, 

dan santun 

sebagai 

perwujudan 

nilai dan moral 

Pancasila. 

3.1 Memahami 

makna 

hubungan 

simbol dengan 

sila-sila 

Pancasila  

4.1 Menjelaskan 

makna 

hubungan 

simbol dengan 

sila-sila 

2.1.1

 Meyakin

i hubungan 

simbol dengan 

makna sila-

sila Pancasila 

sebagai satu 

kesatuan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

3.1.1

 Membed

akan sikap 

yang baik 

dan sikap 

yang tidak 

baik 

dikaitkan 

dengan 

nilai-nilai 

Pancasila. 

makna sila 

ketiga 

Pancasila. 

 Contoh 

kegiatan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

sesuai 

dengan sila 

ketiga 

Pancasila. 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

yang 

berkaitan 

dengan 

pengamalan 

sila ke tiga  

Pancasila  

•

 Mengh

ubungkan 

sikap tokoh 

dengan 

pengamalan 

sila ke tiga 

Pancasila 

•

 Mence

ritakan 

kegiatan 

yang bisa 

tentang 

sikap peserta 

didik saat di 

sekolah 

maupun 

informasi 

dari orang 

lain 

Penilaian Diri: 

• Peserta didik 

mengisi 

daftar cek 

tentang 

sikap peserta 

didik saat di 

rumah, dan 

di sekolah 

 

Pengetahuan  

Tes tertulis 

• 

Mengidentifi
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Pancasila 

sebagai satu 

kesatuan dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

4.1.1

 Menyaji

kan 

perbedaan 

sikap 

yang baik 

dan sikap 

yang tidak 

baik 

dikaitkan 

dengan 

nilai-nilai 

Pancasila. 

dilakukan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

dalam 

rangka 

pengamalan 

sila ke tiga 

pancasila 

kasi kegiatan 

terkait 

pengontrola

n dalam 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam 

• 

Mendiskusik

an makna 

sila ketiga 

Pancasila 

• Memahami 

kegiatan 

yang bisa 

dilakukan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

dalam 

rangka 

pengamalan 

Bahasa 

Indonesia 

3.5 Menguraikan 

pendapat 

pribadi tentang 

isi buku sastra 

(cerita, 

dongeng, dan 

sebagainya) 

4.5

 Mengomuni

3.5.1

 Mengide

ntifikasi 

pendapat 

pribadi 

tentang isi 

buku 

sastra. 

4.5.1

 Dongeng. 

 Membaca 

dongeng 

“Tupai dan 

Ikan Gabus”. 

 Membaca 

teks 

“Pengrajin 

Kayu” 

• Menemukan 

unsur-unsur 

cerita dalam 

dongeng dan 

menuliskann

ya 

•

 Mengi

dentifikasi 
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kasikan 

pendapat 

pribadi tentang 

isi buku sastra 

yang dipilih 

dan dibaca 

sendiri secara 

lisan dan tulis 

yang didukung 

oleh alasan 

 Menamp

ilkan 

petunjuk 

pengguna

an alat 

dalam 

bentuk 

teks tulis 

dan visual 

mengguna

kan 

kosakata 

baku dan 

kalimat 

efektif. 

 Membaca 

teks tentang 

dongeng 

“Tupai dan 

Ika gabus”. 

 Pesan moral 

dalam 

dongeng 

“Tupai dan 

Ikan Gabus”. 

 Unsur-unsur 

intristik dari 

sebuah 

cerita. 

 Menuliskan 

unsur 

intristik 

dalam 

bentuk peta 

pikiran. 

unsur 

instrinsik 

dari cerita 

yang dibaca 

dan 

menuliskann

ya dalam 

bentuk peta 

pikiran 

• Membaca 

teks tentang 

„Pengrajin 

cendera 

mata‟ dan 

menjawab 

pertannyaan 

• Membaca 

teks tentang 

„Pengolahan 

samapah‟ 

dan 

membuat 

sila ke tiga 

pancasila 

• Memberi 

contoh 

kegiatan 

pemanfaatan 

barang 

bekas/sampa

h 

• Memahami 

pemanfaatan 

barang 

bekas/sampa

h sebagai 

upaya 

pelestarian 

Sumber daya 

alam 

• 

Menghubun

gkan sikap 

tokoh 
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peta pikiran 

• Membaca 

teks tentang 

„sikap 

gotong 

royong dari 

nelayan‟ dan 

menjawab 

pertanyaan 

• Menilai dan 

menyajikan 

pesan moral 

berdasarkan 

pendapat 

pribadi  

• Membaca 

teks tentang 

pengrajin 

kayu dan 

menjawab 

pertanyaann

ya 

dengan sila 

tiga 

Pancasila 

• Memberikan 

pendapat 

tentang 

sikap tokoh 

dalam 

kehidupan 

sehari hari 

• 

Mendiskusik

an kegiatan 

ekonomi dan 

berbagai 

pekerjaan 

• Mengamati 

karya 

gambar tiga 

dimensi 

yang telah 

dibuat 
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Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

3.8 Menjelaskan 

pentingnya 

upaya 

keseimbangan 

dan pelestarian 

sumber daya 

alam di 

lingkungannya 

4.8 Melakukan 

kegiatan upaya 

pelestarian 

sumber daya 

alam bersama 

orang-orang di 

lingkungannya 

3.8.1

 Mengide

ntifikasi 

pentingny

a 

pemanfaat

an barang 

bekas 

sebagai 

usaha 

pelestaria

n sumber 

daya alam 

4.8.1

 Mengom

unikasika

n contoh 

kegiatan 

pemanfaat

an sampah 

sebagai 

upaya 

 Bentuk 

pemanfaatan 

sampah 

sebagai 

upaya 

menjaga 

kelestarian 

alam dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 Dampak 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam yang 

tidak 

terkontrol 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 Contoh 

kegiatan 

sebagai 

•

 Mengi

dentifikasi 

kegiatan 

terkait 

pengontrolan 

dalam 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam 

• Mewarnai 

peta hutan 

Kalimantan 

dan 

menginform

asikan 

dampak 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam yang 

tidak 

terkontrol 

sebelumnya 

• 

Mendiskusik

an jenis 

pekerjaan 

yang ada 

dalam 

kehidupan 

sehari hari 

• Menilai dan 

mendeskrips

ikan tokoh 

yang ada di 

dalam cerita 

• 

Mendiskusik

an sikap 

tokoh dalam 

cerita 

dikaitkan 

dengan nilai-

nilai 
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pelestaria

n sumber 

daya alam 

upaya 

pencegahan 

langkanya 

sumber daya 

alam. 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

dan upaya 

pencegahan 

langkanya 

ketersediaan 

sumber daya 

alam  

• Menuliskan 

upaya 

pengolahan 

sampah 

sebagai 

upaya 

pelestarian 

sumber daya 

alam dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

• Menuliskan 

perlengkapa

Pancasila 

 

Keterampilan  

Praktik/Kinerj

a 

• Menilai 

cerita dalam 

dongeng dan 

menuliskann

ya 

• Melaporkan 

jenis-jenis 

pekerjaan 

terkait sosial 

budaya 

• 

Mengomuni

kasikan hasil 

tentang 

proses 

pengolahan 

kayu: dari 
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n dalam 

beladiri silat 

dan 

sumberdaya 

alam yang 

digunakan 

bahan baku 

menjadi 

suatu 

produk, jenis 

pekerjaan 

dan produk 

yang 

dihasilkanny

a 

• Menilai 

cerita 

tentang 

dongeng di 

daerahnya 

yang 

berkaitan 

dengan kerja 

keras/pekerj

aan  

• 

Membandin

gkan gambar 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

3.3

 Mengidentif

ikasi kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan 

berbagai 

bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan 

sosial dan 

budaya di 

lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

4.3 Menyajikan 

3.3.1

 Menyeb

utkan 

kegiatan 

ekonomi 

dan 

berbagai 

pekerjaan 

yang 

terkait 

yang 

ditemuka

n di 

lingkunga

n sekitar 

4.3.1

 Jenis 

pekerjaan 

terkait sosial 

budaya 

diberbagai 

wilayah. 

 Kegiatan 

ekonomi dan 

pekerjaan 

dilingkungan 

sekitar. 

•

 Mengi

dentifikasi 

berbagai 

kegiatan 

ekonomi dan 

perkerjaan 

yang ada di 

lingkungan 

sekitar.  

• Mengamati 

gambar 

kenampakan 

hutan di 

Kalimantan 

dan 
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hasil 

identifikasi 

kegiatan 

ekonomi dan 

hubungannya 

dengan 

berbagai 

bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan 

sosial dan 

budaya di 

lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

 Menyaji

kan 

kegiatan 

ekonomi 

dan 

berbagai 

pekerjaan 

yang 

terkait 

yang 

ditemuka

n di 

lingkunga

n sekitar. 

mendiskusik

an kondisi 

penurunan 

pohon 

dihutan 

kalimantan 

• Berdiskusi 

dalam 

kelompok 

tentang 

proses 

pengolahan 

kayu: dari 

bahan baku 

menjadi 

suatu 

produk, jenis 

pekerjaan 

dan produk 

yang 

dihasilkanny

a 

tiga dimensi 

yang dibuat 

oleh teman-

temannya 

• Menggambar 

sesuai kreasi 

tiga dimensi    

• Menilai 

dongeng di 

daerahnya 

yang 

berkaitan 

dengan kerja 

keras/pekerj

aan  

• Menggambar 

dan 

mengapresia

si gambar 

tiga dimensi 

• Menilai 

pesan moral 
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• Mengamati 

bagan 

tentang 

proses 

pembuatan 

sarung 

Samarinda 

• Membaca 

teks tentang 

dongeng di 

daerahnya 

yang 

berkaitan 

dengan kerja 

keras/pekerja

an 

yang 

terdapat 

dalam cerita  

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.1 Mengetahui 

gambar dan 

bentuk tiga 

dimensi. 

4.1 Menggambar 

dan 

3.1.1

 Menjelas

kan cara 

melakuka

n 

apresiasi 

 Hal-hal yang 

diperhatikan 

saat 

menggambar

. 

 Menggambar 

• Menggambar 

perahu 

nelayan 

• Mengamati 

karya 

gambar tiga 
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membentuk 

tiga dimensi. 

terhadap 

hasil 

karya seni 

menggam

bar. 

4.1.1

 Menyaji

kan hasil 

apresiasi 

terhadap 

hasil 

karya seni 

menggam

bar 

dengan tema 

nelayan. 

 Proses 

pembuatan 

sarung 

Samarind 

 Cara 

melakukan 

apresiasi 

terhadap 

gambar. 

dimensi yang 

telah dibuat 

sebelumnya 

• Memberikan 

apresiasi 

terhadap 

karya 

gambar tiga 

dimensi  

yang dibuat 

oleh teman-

temannya 

• Menyajikan 

hasil 

apresiasi 

terhadap 

karya 

gambar tiga 

dimensi    
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Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Syahrir, S.Pd.I 

NIP196910302009021001 

 Padang Cermin…………………,    2020 

Guru Kelas 4   

 

 

                              Eva Suryani 

NIP…………………………. 
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Lampiran 9 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah                       : SD NEGERI 19 

Padang Cermin Kelas/ : IV/1 (satu) 

Tema 4 : 

Berbagai Pekerjaan Subtema 3 : 

Pekerjaan Orang Tuaku 

Pembelajaran ke      : 1 

Fokus Pembelajaran   : Bahasa 

Indonesia dan IPS Alokasi Waktu     

 : 1 x 35 

menit (1 JP) 

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN KOMPETENSI Bahasa 

Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
3.5  Menguraikan pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 

dan sebagainya). 

3.5.5 Membuat peta pikiran 

unsur intrinsik yang terdapat 

di dalam dongeng. 

(Mencipta/C6) 

IPS 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
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3.3  Mengidentifikasi   kegiatan   

ekonomi   dan 

hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai 

provinsi. 

3.3.5  Mengidentifikasi jenis 

pekerjaan yang 

berhubungan dengan 

sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar 

sampai provinsi. 

(Menganalisis/C4) 

B.TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah menyimak dongeng yang disajikan melalui Power Point 

dalam Google Meet, siswa mampu membuat peta pikiran unsur 

intrinsik yang terdapat di dalam dongeng dengan tepat. (ICT, 

Mencipta/C6) 

2. Setelah menyimak teks yang disajikan melalui Power Point 

dalam Google Meet tentang pengrajin kayu, siswa mampu 

mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan 

kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai 

provinsi dengan benar. (ICT, Menganalisis/C4) 

Karakter siswa yang diharapkan : Religius, Nasionalis, Mandiri, 

Gotong Royong, Integritas 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Unsur Intrinsik Dongeng 

2. Pekerjaan terkait sosial budaya 

D. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE 

PEMBELAJARAN 

PendekatanPemb

elajaran   : 

Saintifik dan 

TPACK Model 

Pembelajaran        
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: Problem Based 

Learning 

Metode Pembelajaran         : Tanya jawab, penugasan, dan ceramah. 

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media Pembelajaran  : Google Meet, Microsoft Power Point, 

Whatsapp Group, Quizizz, Laptop, 

dan Gawai 

Sumber Belajar          : 

 Buku Guru IV, Tema 4: Berbagai Pekerjaan, 

Subtema 3: Pekerjaan Orang Tuaku, 

Pembelajaran 

 Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 

2017). Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 Buku Pendamping Guru,   Tema 4: Berbagai 

Pekerjaan, Subtema 3: Pekerjaan Orang 

Tuaku, Pembelajaran 1. (2018). Yogyakarta : 

Intan Pariwara 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiata

n 

 

D

e

s

k

r

i

p

s

i 

Alokasi 

 

Waktu 

Pendahul

uan 

1.    Kelas  dalam  Google  Meet  dibuka  

dengan  salam,  menanyakan 

 

kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 

 

2.    Kelas dilanjutkan dengan doa. 

 

3. Guru  menjelaskan  kegiatan  yang  akan  

dilakukan  dan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

4. Siswa  diajak  berdiskusi  terkait  

5 menit 



 

 
 

102 

Kegiatan 

inti 

1.    Siswa mengamati gambar tupai dan ikan 

gabus yang ditayangkan melalui Power Point 

pada Google Meet oleh guru. 

2. Guru menyampaikan bahwa hari ini, siswa 

akan membaca dongeng dari Kalimantan 

Barat, yaitu “Tupai dan Ikan Gabus”. 

3. Siswa diminta untuk membuat prediksi 

ceritanya. Prediksi tidak harus benar. 

4.    Siswa diminta membaca senyap dongeng 

“Tupai dan Ikan Gabus yang dibacakan oleh 

guru. 

25 menit 
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5.    Siswa diarahkan untuk membuat peta pikiran unsur 

intrinsik yang terdapat dalam dongeng “Tupai dan Ikan 

Gabus” 

 

 

 

 

 

6. Satu  atau  dua  siswa  membacakan  hasil  

peta  pikirannya,  lalu memberi penguatan 

kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang 

diharapkan. 

7.    Guru memberikan reward kepada siswa. 

 

8.    Siswa diarahkan untuk membaca teks “Pekerjaan 

Ayah Beni”. 

 

 

 

 

 

 

9.    Siswa diminta menjawab pertanyaan di buku catatan. 
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10.  Salah satu siswa diminta menjadi perwakilan 

untuk menyampaikan hasilnya dan 

membahasnya bersama. 

11.  Siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar. 
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 12.  Siswa   mendengarkan   informasi   

tambahan   dari   guru   berupa penguatan. 

13.  Guru mengarahkan peserta didik untuk 

mengikuti evaluasi melalui aplikasi 

quizizz dengan link dan kode join  

yang sudah dikirim melalui whatsapp 

group. 

a.   Link Quizizz Bahasa Indonesia 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f7098ff

e39df7001b6be4b5 

b.   Link Quizizz IPS 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f6e

f4e513dcf1001dc91f80 

 

Penutup 1.    Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang 

telah berlangsung: 

 Apa saja yang dipelajari hari ini? 

 Apa yang bisa dipelajari dari pekerjaan 

orang tua? 

2.    Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

3. Guru  memberikan  motivasi  kepada  

peserta  didik  untuk  tetap semangat  

belajar  dan  selalu  melakukan gerakan  

3M (Memakai masker, mencuci tangan, 

dan menjaga jarak). 

4.    Kelas ditutup dengan doa. 

5 menit 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f7098ffe39df7001b6be4b5
https://quizizz.com/admin/quiz/5f7098ffe39df7001b6be4b5
https://quizizz.com/admin/quiz/5f6ef4e513dcf1001dc91f80
https://quizizz.com/admin/quiz/5f6ef4e513dcf1001dc91f80
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G. PENILAIAN 

No Aspek Jenis Teknik Instrumen 

1 Sikap Non Tes Observasi Jurnal Penilaian Sikap 

2 Pengetahuan Tes Tes Tertulis Soal Pilihan Ganda 

3 Keterampilan Non Tes Penilaian 

Kinerja 

Lembar Penilaian Unjuk 

Kerja 

 

Padang Cermin,     2020 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri 19 Padang Cermin  Guru Kelas IV 

 

 

 

Syahrir, S.Pd.I     Eva Suryani 

NIP. 196910302009021001   NIP.  
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Lampiran 10  

Minggu efektif dan hari efektif 

Lampiran 9 

Minggu efektif dan hari efektif 
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Lampiran 11 

Program Tahunan (PROTA) 

Nama Sekolah  : SD Negeri 19 Padang Cermin 

Kelas  : IV 

NO TEMA SUB TEMA ALOKASI 

WAKTU 

1 Indahnya 

Kebersamaan 

1. Keberagaman 

Budaya Bangsaku 

2. Kebersamaan Dlam 

Keberagaman 

3. Bersyukur Atas 

Keberagaman 

 

1                           

2 Selalu berhemat 

energi 

1. Sumber energi 

2. Manfaat energi 

3. Energi alternatif 

 

3 Peduli terhadap 

makhluk hidu 

1. Hewan dan 

tumbuhan di 

lingkungan rumahku 

2. Keberagaman 

makhluk hidup di 

lingkungan ku 

3. Ayo cintai 

lingkungan  

 

4 Berbagai pekerjaan  1. Jenis-jenis pekerjaan 

2. Pekerjaan 

disekitarku 

3. Pekerjaan orang 

tuaku 

 

5 Pahlawanku 1. Perjuangan para 

pahlawan 

2. Pahlawanku 

kebanggaan ku 
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3. Sikap kepahlawanan 

6 Cita-citaku 1. Aku dan cita-citaku 

2. Hebatnya cita-citaku 

3. Giat berusaha 

meraih cita-cita 

 

7 Indahnya keragaman 

dinegeriku 

1. Keberagaman suku 

bangsa dan agama 

dinegeriku 

2. Indahnya keragaman 

budaya negeriku 

3. Indahnya persatuan 

dan kesatuan 

negeriku 

 

8 Daerah tempat 

tinggalku 

1. Lingkungan tempat 

tnggalku 

2. Keunikan 

daerahtempat 

tinggalku 

3. Bangga terhadap 

tempat tinggalku 

 

9 Kayanya negeriku 1. Kekayaan sumber 

energi di indonesia 

2. Pemanfaatan 

kekayaan  alam di 

indonesia 

3. Pelestarian kekayaan 

sumber daya alam di 

indonesia 
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Mengetahui     padang cermin, 

 

 

Kepala SD Negeri 19 padang cermin Wali kelas IV 

 

Syahrir,S.Pd.I     Eva suryani 

NIP:190910302009021001   NIP: 
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Lampiran 12   

program semester 
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Lampiran 13 

Kalender pendidikan 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

121 

Lampiran 14 

Alat penilaian evaluasi kelas 1V 

Tema 4                             : Berbagai Pekerjaan Subtema 3                        : Pekerjaan Orangtuaku Pembelajaran ke              

:1 

Muatan Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia, IPS dan IPA. 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI Muatan : 

Bahasa Indonesia 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.5 Membangun pendapat pribadi 

tentang isi buku sastra (cerita, 

dongeng, 

dan sebagainya) 

3.5.6   Mengidentifikasi unsur-unsur cerita  yang terdapat di 

dalam dongeng 

3.5.7  Menilai unsur-unsur cerita yang terdapat di dalam 

dongeng 
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.5 

Mengomunikasikan secara lisan dan 

tulisan pendapat pribadi tentang isi buku 

sastra yang dipilih sendiri dan dibaca 

yang didukung oleh alasan 

4.5.5  Mendeskripsikan penilaian dongeng secara tulisan 
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Muatan : IPS 

 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam 

meningkatkan kehidupan masyarakat 

dibidang pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi 

3.3.5   Mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di 

lingkungan sekitar 

3.3.6   Menjelaskan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di 

sekitar 
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4.2 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan 

ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat dibidang pekerjaan, sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai 

provinsi 

4.3.4  Mengkomunikasikan jenis pekerjaan yang terkait sosial 

budaya di lingkungan sekitar 
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Muatan : IPA 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Memahami pentingnya upaya keseimbangan 

dan pelestarian sumber daya alam di 

lingkungannya 

3.8.6  Mengidentifikasi dampak pemanfaatan 

sumber daya alam yang tidak terkontrol 

dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Melakukan kegiatan upaya pelestarian 

sumber daya alam bersama orang-orang di 

lingkungannya 

4.8.5  Memprediksi dampak pemanfaatan sumber 

daya alam yang tidak terkontrol dalam 

kehidupan sehari- hari 

 

B.    TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.      Setelah menyimak video tentang dongeng Tupai dan Ikan Gabus , peserta didik mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur cerita dengan tepat 

2.   Setelah menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik mampu menilai unsur- 

unsur cerita dengan tepat 
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3.      Setelah menyimak video tentang dongeng  Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik  mampu 

mendeskripsikan penilaian cerita secara tulisan dengan tepat 

4.    Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis 

pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci 

5.      Setelah membaca  teks  tentang pengrajin  kayu,  peserta didik mampu  menjelaskan  jenis 

pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci 

6.    Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial 

budaya di lingkungan sekitar dengan rinci 

7.   Setelah menyimak video, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber 

daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat 

8.    Setelah melihat gambar, peserta mampu memprediksi dampak pemanfaatan sumber daya alam 

yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat 
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C.   Teknik Penilaian 

1.   Sikap                  :  Format Evaluasi Sikap (lembar obsevasi) 

2.   Pengetahuan      :  Tes Tertulis, mengerjakan soal melalui google form 

3.   Keterampilan      

Mendeskripsikan penilaian dongeng secara tulisan 

Mengkomunikasikan jenis pekerjaan yang terkait sosial budaya di lingkungan sekitar 

Menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol 

dalam kehidupan sehari-hari 

D.   Instrumen Penilaian a. 

Penilaian Sikap 

1)  Sikap Spiritual 
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No. 

 

Teknik 

 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Butir 

Instrumen 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

 

Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian 

untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for 

and of 

learning)  
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2)  Sikap Sosial 

 

 

No. 

 

Teknik 

 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Butir 

Instrumen 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

 

Keterangan 

1. Observasi Jurnal terlampir Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian 

untuk dan 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for 

and of 

learning) 
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No. 

 

Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

 

Keterangan 

1. Praktik Rubrik 
penilaian 

Terlampir Saat pembelajaran 
berlangsung 

Penilaian pencapaian 

pembelajaran 

(assessment of 

learning) 
2. Praktik Rubrik 

penilaian 

Terlampir Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment of 

learning) 3. Praktik Rubrik 

penilaian 

Terlampir Saat pembelajaran 

berlangsung 

Penilaian 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment of 

learning) 

b.  Pengetahuan 

 

No. 

 

Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

 

Keterangan 
1. Tertulis Soal pilihan 

ganda di 

Google 

Form. 

terlampir Setelah 

pembelajaran usai 

Penilaian 

pencapaian 

pembelajaran 

(assessment of 

learning)  

c.    Keterampilan 
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JURNAL PENGAMATAN SIKAP SPIRITUAL 

Nama Sekolah               :SD Negeri 19 Padang cermin 

Kelas                              : IV 

Tema                              : Berbagai Pekerjaan 
 

NO Tanggal Nama peserta didik Catatan prilaku Butir sikap Tindak Lanjut 

      

      

      

      

      
 

Mengetahui  

kepala sekolah  Padang cermin                                    Wali Kelas IV 

 

Syahrir, S.Pd.I                                                                       Eva Suryani 

NIP: 196910302009021001                                                  NIP 
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JURNAL PENGAMATAN SIKAP SOSIAL 

Nama Sekolah               :SD Negeri 19 Padang cermin 

Kelas                              : IV 

Tema                              : Berbagai Pekerjaan 
 

NO Tanggal Nama peserta didik Catatan prilaku Butir sikap Tindak Lanjut 

      

      

      

      

      

 

Mengetahui 

kepala sekolah  Padang cermin    2                          Wali Kelas IV 
 

 
 
 
 

Syahrir, S.Pd.I                                                                      Eva Suryani 

NIP: 196910302009021001                                                 NIP 
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KISI-KISI SOAL PENILAIAN HARIAN 

 

 

Nama sekolah: SD Negeri 19 Padang Cermin 

Kelas                 : IV 

Tema                 : 4 Berbagai Pekerjaan 

Sub Tema         : 3 Pekerjaan Orang Tua ku 

No Muatan 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Ipk Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Bobot No Soal 

1 Bahasa 

Indonesia 

3.5Membangun 

pendapatpribadi 

tentang    isi     buku 

sastra             (cerita, 

dongeng,            dan 

sebagainya) 

Disajikan teks dongeng, 

peserta didik mampu 

menemukan unsur- unsur 

cerita 

Pilihan 

Ganda 

10 1 



 

 
 

134 

 3.5.6Mengidentifikasi 

unsur- unsur cerita 

yang terdapat di 

dalam dongeng 

Disajikan teks dongeng, 

peserta didik mampu 

menemukan unsur- unsur 

Pilihan 

Ganda 

10 2 

Disajikan teks dongeng, 

peserta didik mampu 

menemukan unsur- unsur 

Pilihan 

Ganda 

10 3 

Disajikan teks dongeng, 

peserta didik mampu 

menilai unsur- unsur cerita 

Pilihan 

Ganda 

10 4 

 3.5.7  Menilai unsur- 

unsur cerita yang 

terdapat di dalam 

dongeng 
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2 IPS 3.3Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi 

dalam 

meningkatkan 

kehidupan 

masyarakat 

dibidang 

pekerjaan, sosial 

dan budaya di 

lingkungan sekitar 

sampai provinsi 

Disajikan soal, peserta 

didik mampu menemukan 

jenis pekerjaan terkait 

sosial budaya di sekitar 

Pilihan 

Ganda 

10 5 

  3.3.5Mengidentifikasi 

jenis pekerjaan 

terkait sosial 

budaya di 

lingkungan sekitar 

Disajikan soal, peserta 

didik mampu menemukan 

jenis pekerjaan terkait 

sosial budaya di sekitar 

Pilihan 

Ganda 

10 6 
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   Disajikan soal, peserta 

didik mampu menemukan 

jenis pekerjaan terkait 

sosial budaya di sekitar 

Pilihan 

Ganda 

10 7 

  3.3.6 Menjelaskan jenis 

pekerjaan terkait 

sosial budaya di 

sekitar 

Disajikan soal, peserta 

didik mampu menemukan 

dampak pemanfaatan 

sumber 

Pilihan 

Ganda 

10 8 

3 IPA 3.8 Memaha pentingnya 

upayakeseimbanga 

n dan pelestarian 

sumber daya alam 

di lingkungannya 

Disajikan soal, peserta 

didik mampu menemukan 

dampak pemanfaatan 

sumber daya alam yang 

tidak terkontrol dalam 

Pilihan 

Ganda 

10 9 

 

 

 



 

 
 

137 

   kehidupan sehari-hari    

3.8.6 Mengidentifikasi 

dampak 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

yang tidak 

terkontrol dalam 

kehidupan sehari- 

hari 

Disajikan soal, peserta 

didik mampu menemukan 

dampak pemanfaatan 

sumber daya alam yang 

tidak terkontrol dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pilihan 

Ganda 

10 10 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

 

A.   SOAL 

LATIHAN HARIAN KELAS 4 TEMA 4 SUBTEMA 3 PEMBELAJARAN 1 

Nama              : 

Kelas          :      

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1.    Bacalah teks dongeng berikut! 

Pada suatu hari, seekor monyet berjalan dari rumah temannya. Tiba-tiba di tengah jalan, hujan turun sangat 

deras. Monyet berteduh di bawah pohon. Sambil berteduh, muncullah ide monyet untuk memetik daun 

pisang. Ia lalu mengambil daun pisang dan menggunakannya sebagai payung. Akhirnya, monyet berhasil 

sampai rumah tanpa kehujanan. 

Berdasarkan penggalan dongeng di atas, sifat yang dimiliki monyet adalah . . .  

 A.  Bodoh  

B. Cerdik  
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C. Pemalu  

D.  Licik 

2.    Simaklah kutipan dongeng berikut! 

Si Kancil berjalan berjingkat-jingkat di kebun Pak Tani. Kancil hendak mencuri mentimun. Di tengah kebun 

ada boneka orang-orangan, si Kancil tidak takut malah menendang boneka itu. Ternyata boneka orang-

orangan itu telah diberi getah nangka sehingga kaki si Kancil menempel pada boneka itu dan sulit dilepaskan. 

Kemudian Pak Tani datang menangkap Kancil. 

Pesan moral dari kutipan dongeng di atas adalah . . . .  

A. Jangan nakal 

B. Jangan malas 

C. Jangan sombong 

D. Jangan suka mencuri 

3.    Perhatiakan kutipan dongeng berikut ini! 

Jika mendengar adiknya menangis, ia terus menghiburnya dengan ucapan penuh kasih sayang. Berbulan-bulan 

peti itu hanyut, dengan susah payah dan setia si kakak terus mengikutinya. Pada suatu hari, peti itu terbawa 
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harus  sungai  hingga  ke  tepian. Si  kakak dengan wajah gembira  berusaha meraihnya. Peti dapat diraihnya. 

Ketika peti dibuka, melompatlah seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak terlihat tanduk di 

kepalanya. Betapa gembiranya si kakak perempuan melihat kenyataan itu. Ia bersyukur kepada Tuhan yang 

telah menyelamatkan adik yang sangat dikasihinya itu. Latar tempat dalam kutipan dongeng di atas adalah . . . . 

A. Hutan 

B. Kerajaan 

C. Sungai 

D. Gubuk 

4.    Perhatikan penggalan dongeng berikut! 

Dengan tertatih-tatih seorang nenek tua berjalan menyusuri danau yang kering. Ia melihat seekor ikan yang 

menggelepar-gelepar kekurangan air. Kemudian, nenek mengambil ikan itu dan membawanya ke tempat 

yang berair. Tanpa disangka, ikan itu bisa berbicara. "Nenek yang baik, kau telah menolongku dengan ikhlas. 

Sekarang ambillah emas ini untuk hidupmu sehari-hari," kata ikan kepada nenek. 

Menurut penggalan cerita di atas, kalimat yang menyatakan watak salah satu tokoh adalah . . . . 

A. Nenek mengambil emas dengan gembira. 

 B. Ikan-ikan itu gembira ditolong nenek. 
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C. Nenek yang baik telah menolong dengan ikhlas. 

 D. Nenek tua memasukkan ikan ke dalam air. 

5.    Ayah Doni seorang pengukir, ia setiap hari bekerja untuk membuat jendela dan pintu yang mempunyai ukiran 

yang indah. Dilihat dari hasil pekerjaan ayah Doni, ia termasuk menghasilkan . . . . 

A. Barang 

B. Jasa 

C. Kayu 

D. Untung 

 

6.    Kayu merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang pekerjaan, 

pekerjaan di bawah ini yang tidak menggunakan kayu sebagai bahan bakunya adalah  . . . . 

A. Pengrajin kayu 

B. Tukang kayu C. 

Penjaga hutan D. Pembuat 

kertas 
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7.     Jepara terkenal akan kerajinan khas ukiran kayunya. Kayu yang semula tidak bernilai sedikit akan diubah 

menjadi bernilai tinggi dengan harga yang mahal. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki 

nilai . . . . 

A.  Keindahan  

B.  Ekonomi  

C.  Sosial 

D.  Budaya 

8.     Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu SDA 

yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan 

lingkungan sekitar. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan adalah . . . . . 

A.  Bertambahnya sumber bahan makanan 

B.  Habitat hewan terjaga 

C.  Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi 

D.  Bencana alam tidak akan terjadi 
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9.     Eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik dengan tidak 

memperhatikan daya dukung lingkungannya, secara pasti telah membawa dampak buruk bagi kelestarian dan 

keseimbangan ekosistem dari kehidupan manusia didunia ini. Pembalakan liar terjadi terus menerus. Dampak 

pembalakan liar yang menyebabkan hutan gundul adalah . . . . 

A.  Siklus air berjalan cepat 

B.  Tanaman jenis baru segera tumbuh 

C.  Bencana kekeringan makin sering 

D.  Udara semakin bersih dan terasa segar 

 

10.  Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga 

ketersediaannya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tentu membawa dampak yang tidak baik 

bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu dampak pemanfaatan sumber daya yang berlebihan adalah . . . . 

A.  Punahnya habitat tumbuhan dan hewan-hewan langka 
B.  Perluasan lahan pertanian bagi masyarakat 
C.  Menambah pendapatan masyarakat 
D.  Terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor
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B.   Kunci Jawaban 

No Kunci Jawaban No Kunci Jawaban 

1. B 6. C 

2. D 7. B 

3. C 8. C 

4. C 9. C 

5. A 10 A 

C. Pedoman Penilaian 

Jumlah Benar Skor 

10 100 

9 90 

8 80 

7 70 

6 60 

5 50 

4 40 

3 30 

2 20 

1 10 

Kriteria Penskoran : 

Jumlah soal = 10 

 

Bobot tiap soal = 10 

Nilai Akhir    =  Jumlah soal benar x bobot tiap soal 

=  Jumlah soal benar x 10 
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RUBRIK PENILAIAN 

KETERAMPILAN 

 

1. Bahasa Indonesia 

Kompetensi siswa tentang dinilai dengan menggunakan rubric 

dengan menggunakan berilah tang centang  (√) pada bagian 

kritreria 

 

Kriteria 

 

Sangat Baik 

(4) 

 

Baik 

(3) 

 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendamp

ingan 

 

Topik cerita 

 

Topik cerita 

disampaikan 

dengan 

benar 

 

 

Topik 

cerita 

disampai

kan 

mendeka

ti benar 

 

Topik 

cerita 

disampa

ikan 

namun 

kurang 

benar 

 

Topik cerita 

tidak 

disampaikan 

 

Alur cerita 

Alur cerita 

disampaikan 

dengan 

lengkap dan 

runtut 

Alur 

cerita 

disampai

kan 

dengan 

lengkap 

namun 

tidak 

runtut 

 

Sebagia

n besar 

alur 

cerita 

disampai

kan 

dengan 

runtut 

 

Sebagian kecil 

alur cerita 

disampaikan 

dan tidak  

runtut 

 

Latar 

belakang 

cerita 

Latar 

belakan

g cerita 

disampa

ikan 

dengan 

benar 

Latar 

belakang 

cerita 

disampaik

an 

mendekat

i benar 

Latar 

belakang 

cerita 

disampai

kan 

namun 

kurang 

benar 

belakang 

cerita tidak 

disampaika

n 
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Fakta 

pendu

kung 

 

Fakta 

pendukun

g yang 

disampaik

an 

seluruhny

a sesuai 

dengan isi 

cerita 

 

Fakta 

penduku

ng yang 

disampai

kan 

sebagian 

besar 

sesuai 

dengan 

isi cerita 

 

Fakta 

pendukung 

yang 

disampaika

n sebagian 

kecil sesuai 

dengan isi 

cerita 

 

Fakta yang 

disampaikan 

tidak sesuai 

cerita 

 

Total Nilai Siswa 

Penilaian (penskoran) :                                                   x 10 

Total Nilai Maksimal
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2.    IPS 

Jenis pekerjaan yang terkait sosial budaya di lingkungan sekitar 
dinilai dengan daftar periksa 

 

Indi

kato

r 

peni

laian 

Ada Tida

k ada 

Memuat minimal 2 jenis pekerjaan yang dilibatkan   

Menyebutkan produk yang dihasilkan terkait sosial 

budaya 
  

Menyebutkan sumber daya alam yang sesuai   

Menyebutkan manfaat pekerjaan 

terhadap masyarakat minimal 3 
  

3.    IPA 

Prediksi siswa tentang kondisi hutan dinilai dengan daftar 

periksa 

Indikator penilaian Ada Tidak 

ada 

Menyebutkan prediksi kondisi hutan sesuai dengan fakta   

Menyebutkan alasan prediksi dengan menyertakan fakta   

Menyebutkan minimal 3 dampak dari hutan gundul 

Menyebutkan minimal 3 kegiatan pencegahan hutan 

gundul dalam kehidupan sehari-hari 

  

 

Menyebutkan minimal 3 kegiatan pencegahan hutan 

gundul dalam kehidupan sehari-hari 
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LAMPIRAN 15  

SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 16 

Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 17 

Foto RPP 
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Lampiran 18 

Foto Kurikulum 
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Lampiran 19 

DOKUMENTASI 

Foto Pada Saat Pra Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Pada Saat Penelitian di SD Negeri 19 Padang Cermin 



153  

 
 

153 
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Foto Bersama Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama Dewan Guru 

 

 

 

 

 

 

 


