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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan : Mengetahui Kesiapan guru  bidang keahlian Teknik Bangunan 

SMKNegeri Di DIY dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran, mengetahui kesiapan 

pelaksanaan pembelajaran guru, dan mengetahui kesiapan guru dalam implementasi kurikulum 

2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK di DIY. 

Penelitian ini adalah penelitian expos fakto, dengan variabel 3 variabel kerja yaitu 

kesiapan guru dalam merencanakan pembeljaran, kesiapan pelaksanaan pembelajaran dan 

kesiapan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. Responden penelitian adalah guru-guru SMK 

Negeri di DIY bidang keahlian teknik bangunan sebanyak 52 orang. Pengumpulan data 

kesiapan guru menggunakan angket tertutup dan terbuka ditujukan kepada guru-guru SMK N 

di DIY. Data hasil penelitian dianailis dengan diskriptif , dan data kualitatip dengan 

pengkodean, pengkategorian dan pemaknaan. 
Hasil penelitian adalah 1). Kesiapan guru-guru SMK Negeri di DIY dalam implementasi 

perencanaan pembelajaran telah mencapai 81,41 %, akan tetapi berdasarkan data yang 
diperoleh dari RPP yang mendekati rambu-rambu dari Dikmenjur belum memenuhi 2). 
Kesiapan guru-guru SMK Negeri DIY dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran 
mencapai 84,66%, akan tetapi dilhat dari yang terwujud yang menggunakan prosedur 
pembelajaran dengan rumus 5 M masih tergolong rendah 3) Kesiapan guru-guru SMK Negeri 
DIY dalam implementasi pelaksanaan evaluasi pembelajaran  mencapai 84,49%, sedang 
rencana evaluasi belajar yang telah mencantumkan rubrik evaluasi yang meliputi sikap, 
Pengetahuan dan ketramilan masih tergolong sedikit. 

 

 

Kata kunci: Kesiapan guru, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kurikulum 2013. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbullah tuntutan 

akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan didasarkan 

atas pemikiran yang matang (Dwi Siswoyo, 2010 : 28). Dalam suatu sistem 

pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan 

dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman 

(E.Mulyasa, 2013: 59). Oleh karena itu, kurikulum yang baik diharapkan dapat 

dilaksanakan di Indonesia sehingga akan menghasilkan masa depan anak bangsa 

yang berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara. 

Permendikbud No.70 Tahun 2013 (2013: 4) menyebutkan bahwa tujuan 

kurikulum 2013 adalah “mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.” Pemerintah dalam 

hal ini Kemendikbud telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap 

mulai bulan Juli 2013. 

Dalam implementasi kurikulum, yang jauh lebih penting adalah guru 

sebagai ujung tombak serta garda terdepan dalam pelaksanakan kurikulum. 

Kurikulum 2013 akan sulit dilaksanakan diberbagai daerah karena sebagian besar 

guru belum siap. Ketidaksiapan guru itu tidak hanya terkait dengan urusan 

kompetensinya, tetapi berkaitan dengan masalah kreativitasnya, yang juga 

disebabkan oleh rumusan kurikulum yang lambat disosialisasikan oleh pemerintah 

(E.Mulyasa, 2013: 39-41). 

Kesulitan terkait pemberlakuan kurikulum 2013 adalah pemahaman dari 

guru tentang kurikulum tersebut. Padahal, sosialisasi Kurikulum 2013 belum merata 

ke seluruh guru, sehingga banyak guru yang masih belum memahami dengan baik 

apa dan bagaimana mengimplementasi kurikulum 2013. Adanya kesan perubahan 

kurikulum yang terlalu cepat juga mempengaruhi kurangnya kesiapan guru. Oleh 

karena itu, guru dituntut harus mampu melaksanakan profesinya sebagai pendidik 

yang berkompetensi dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan 

profesionalnya sehingga semua siswa dapat menunjukkan prestasi belajar yang 

optimal dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.  
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan utuk menyiapkan tenaga 

kerja tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berkompeten pada bidang 

tertentu (PP No.19 Tahun 2005, 2005: 9). Oleh karena itu, kurikulum SMK harus 

dapat menjembatani antara kebutuhan industri dengan peserta didik, sehingga 

lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri (Depdiknas, 

2003). Banyak sedikitnya lulusan dari sekolah menengah kejuruan yang diserap 

oleh industri mengindikasikan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, didapatkan beberapa persoalan 

yang harus dipecahkan diantaranya adalah : 

1. Sosisalisasi Kurikulum 2013 belum merata menjangkau masyarakat khususnya 

di dunia pendidikan. 

2. Hasil implementasi Kurikulum 2013 yang masih sangat diragukan. 

3. Perkembangan informasi/berita tentang Kurikulum 2013 masih kurang. 

4. Kurangnya kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013. 

5. Adanya kendala yang dialami guru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

dibatasi pada masalah nomor 5: kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 

2013. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengungkap kesiapan guru dalam 

implementasi Kurikulum 2013, khususnya pada proses pembelajaran yang 

mencakup: 1) perencanaan pembelajaran; 2) pelaksanaan pembelajaran; dan 3) 

evaluasi pembelajaran.  

D. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas dipilih beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kesiapan perencanaan pembelajaran guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY? 

2. Bagaimana kesiapan pelaksanaan pembelajaran guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY? 

3. Bagaimana kesiapan evaluasi pembelajaran guru dalam implementasi Kurikulum 

2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY 

E. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui kesiapan perencanaan pembelajaran guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY. 

2. Mengetahui kesiapan pelaksanaan pembelajaran guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY. 

3. Mengetahui kesiapan evaluasi pembelajaran guru dalam implementasi Kurikulum 

2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan 

dalam bidang pendidikan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai pembanding, pertimbangan 

dan pengembangan pada penelitian sejenis untuk masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

1) Memberikan informasi tentang sejauh mana kesiapan guru dalam 

implementasi Kurikulum 2013. 

2) Dapat memberi masukan kepada pendidik dan sekolah dalam memperbaiki 

penerapan Kurikulum 2013 di sekolah. 

b. Bagi peneliti 

1) Memberikan pengetahuan tentang pentingnya kurikulum dalam dunia 

pendidikan. 

2) Memberikan informasi tentang tanggapan para pendidik terhadap 

perkembangan kurikulum. 

3) Memberikan pengalaman dari sebuah penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
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A. Kajian Teori 

1. Kesiapan Guru 

Guru merupakan faktor dominan yang paling penting dalam pendidikan 

formal pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan, 

bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, agar pembelajaran yang 

dilakukan guru dapat berhasil, guru harus bisa mempersiapan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Atau dengan kata lain, 

persiapan guru yang baik untuk melaksanakan pembelajaran merupakan sebagian 

dari sebuah keberhasilan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan persiapan 

yang baik diharapkan apa yang disampaikan oleh guru akan mudah dipahami oleh 

siswa.  

Chaplin yang diterjemahkan Kartini (2011: 342) menjelaskan Readiness 

(kesiapan) menurut kamus psikologi adalah keadaan siap-siaga untuk mereaksi 

atau menanggapi. Terry Page, Thomas dan Marshall (1980: 284) mengemukakan 

bahwa : “readiness  is physiological condition in which the individual is in a state of 

preparation to respond.” Kesiapan adalah kondisi fisiologis dimana seorang individu 

dalam keadaan siap untuk merespon. Dengan demikian kesiapan berarti dapat 

dipandang sebagai suatu karakteristik tertentu yang diperlukan oleh seseorang 

untuk melakukan kegiatan tertentu. Kesiapan menjadikan perilaku yang sudah 

dimiliki oleh seseorang sebelum mencapai perilaku yang diinginkan. Dengan kata 

lain kesiapan menunjukkan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

oleh seseorang dalam kaitannya dengan keadaan selanjutnya yang akan dicapai 

seseorang. 

 

2. Kurikulum 2013 

a. Rasional pengembangan kurikulum 2013 

Permendikbud No. 70 Tahun 2013 (2013: 1) menjelaskan bahwa kurikulum 

2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:  

1) Tantangan internal, antara lain berkaitan dengan kondisi tuntutan pendidikan 

yang mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan. 

2) Tantangan eksternal, berkaitan dengan arus globalisasi dan berbagai isu 

mengenai masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, 

kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat 

internasional.  
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3) Penyempurnaan pola pikir, kurikulum 2013 dikembangkan dengan 

penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:  

a) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat 

pada peserta didik.  

b) Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi 

pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan 

alam, sumber/media lainnya);  

c) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta 

didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat 

dihubungi serta diperoleh melalui internet);  

d) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif; 

e) Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok; 

f) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran alat multimedia;  

g) Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) 

dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap 

peserta didik;  

h) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan  

4) Penguatan tata kelola kurikulum, dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan 

tata kelola sebagai berikut:  

a) Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat 

kolaboratif;  

b) Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen 

kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan; dan  

c) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses 

pembelajaran.  

5) Penguatan materi, dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi 

yang relevan bagi peserta didik. 

b. Implementasi Kurikulum 2013 

Implemetasi kurikulum adalah bagaimana membelajarkan pesan kurikulum 

kepada peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki seperangkat 

kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing 

(Sholeh Hidayat, 2013: 158). Hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam 
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menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang 

telah diprogramkan (Mulyasa, 2013: 99).  

a. Perencanaan pembelajaran 

Guru sebagai pengajar, perlu mempersiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan baik sesuai dengan silabus. RPP diikembangkan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai dan 

meningkatkan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam 

penyusunan RPP, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut : 

1) RPP disusun guru dengan mempertimbangkan perbedaan individual antara 

peserta didik yang mencakup 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. 

2) RPP berdasarkan kurikulum 2013 disusun dengan melibatkan partisipasi aktif 

peserta didik, karena di dalam kurikulum 2013, guru bukanlah sebagai pusat 

pembelajaran, tetapi peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran. 

3) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai 

bentuk tulisan.  

4) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 

pengayaan, dan remedial. Pemberian pembelajaran remedial dilakukan setiap 

saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan 

kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi.  

5) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan 

KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar 

dalam satu keutuhan pengalaman belajar.  

6) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan 

kondisi.  

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 (2013: 39) menjelaskan bahwa 

komponen dan sistematika RPP paling sedikit memuat komponen-komponen yang 

secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut: 

 

Tabel 1. Komponen dan Sistematika RPP 
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Sekolah : 

Mata pelajaran : 

Kelas/Semester : 

Materi Pokok : 

Alokasi Waktu : 

A. Kompetensi Inti (KI)  

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

1. _____________ (KD pada KI-1) 

2. _____________ (KD pada KI-2) 

3. _____________ (KD pada KI-3) 

Indikator: __________________  

4. _____________ (KD pada KI-4) 

Indikator: __________________ 

Catatan:  

KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam indikator 

karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. 

Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui 

proses pembelajaran langsung.  

C. Tujuan Pembelajaran 

D. Materi  Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok) 

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran) 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  

2. Alat/Bahan 

3. Sumber Belajar 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Kesatu: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 

b. Kegiatan Inti (...menit) 

c. Penutup (…menit) 

2. Pertemuan Kedua: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit) 
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b. Kegiatan Inti (...menit) 

c. Penutup (…menit), dan seterusnya. 

H. Penilaian 

1. Jenis/teknik penilaian 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

3. Pedoman penskoran 

 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

Pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis 

kompetensi dan karakter hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan 

karakteristik atau ciri khas dari peserta didik. Sehingga, guru sebagai salah satu 

kunci sukses dalam keberhasilan kurikulum 2013 perlu memahami konsep, prinsip-

prinsip dan prosedur pembelajaran yang berbasis kompetensi dan karakter. Sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka proses pembelajaran 

yang digunakan harus memuat prinsip-prinsip berikut : 

1) Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; 

2) Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar 

berbasis aneka sumber belajar; 

3) Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah; 

4) Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 

kompetensi; 

5) Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 

6) Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

7) Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 
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8) Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) 

dan keterampilan mental (softskills); 

9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

10) Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing 

madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 

11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat; 

12) Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, 

siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; 

13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 

14) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 

peserta didik. (Permendikbud No. 65 Th. 2013, 2013: 1-2) 

 

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 (2013: 42-44) menjelaskan langkah-

langkah dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu meliputi: 

1) Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru:  

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran;  

b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari 

dan terkait dengan materi yang akan dipelajari;  

c) Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang 

akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau KD yang akan dicapai; dan  

d) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan atau tugas.  

2) Kegiatan inti. Permendikbud No. 81A Tahun 2013 (2013: 35-36) menjelaskan 

dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, terdiri atas lima 

pembelajaran pokok yang dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. Proses Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 

LANGKAH 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN BELAJAR 
KOMPETENSI YANG 

DIKEMBANGKAN 

Mengamati  

 

Membaca, mendengar, 

menyimak, melihat (tanpa 

atau dengan alat)  

Melatih kesungguhan, 

ketelitian, mencari informasi 

Menanya  

 

Mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik ) 

Mengembangkan kreativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan 

untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup 

cerdas dan belajar 

sepanjang hayat 

Mengumpulkan 

informasi/ 

eksperimen  

 

- melakukan eksperimen  

- membaca sumber lain 

selain buku teks  

- mengamati objek/ 

kejadian/ aktivitas  

- wawancara dengan nara 

sumber  

Mengembangkan sikap teliti, 

jujur,sopan, menghargai 

pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat 

LANGKAH 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN BELAJAR 

KOMPETENSI YANG 

DIKEMBANGKAN 
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Mengasosiasikan/  

mengolah 

informasi  

- Mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/ 

eksperimen maupun hasil 

dari kegiatan mengamati 

dan kegiatan 

mengumpulkan informasi.  

- Pengolahan informasi 

yang dikumpulkan dari 

yang bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman 

sampai kepada 

pengolahan informasi 

yang bersifat mencari 

solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang 

bertentangan. 

Mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif 

serta deduktif dalam 

menyimpulkan . 

 

Mengkomunikasi-

kan  

 

Menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya  

 

Mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat 

dengan 

singkat dan jelas, dan 

mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang 

baik dan benar. 

 

 

 

c. Evaluasi Pembelajaran 
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Setiap guru harus dapat melakukan penilaian mengenai kemajuan yang 

telah dicapai oleh peserta didik. Sehingga dapat dibuat suatu keputusan tentang 

kurikulum, pembelajaran, dan kesulitan dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan. 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 (2013: 11) menjelaskan penilaian proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) 

yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian 

otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan 

(remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. 

Di dalam kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter, 

kompetensi lulusan peserta didik harus mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. 

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan di dalam Permendikbud No. 66 Tahun 2013 (2013: 

4) dijabarkan sebagai berikut : 

1) Penilaian kompetensi sikap. 

a) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati. 

b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 

diri. 

c) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. 

d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 

yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan.  

a) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-

salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman 

penskoran. 
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b) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. 

c) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

3) Penilaian Kompetensi Keterampilan.  

a) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas/perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

b) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 

perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam 

waktu tertentu. 

c) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 

kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu untuk mengetahui 

minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun 

waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang 

mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 

dapat dilakukan dengan metode tes maupun nontes. Permendikbud No. 81A Tahun 

2013 (2013: 57) menjelaskan bahwa metode tes dipilih bila respons yang 

dikumpulkan dapat dikategorikan benar atau salah (KD-KD pada KI-3 dan KI-4). Bila 

respons yang dikumpulkan tidak dapat dikategorikan benar atau salah digunakan 

metode nontes (KD-KD pada KI-1 dan KI-2). Metode tes dapat berupa tes tulis atau 

tes kinerja. Metode nontes digunakan untuk menilai sikap, minat, atau motivasi. 

Metode nontes umumnya digunakan untuk mengukur ranah afektif (KD-KD pada KI-

1 dan KI-2). Metode nontes lazimnya menggunakan instrumen angket, kuisioner, 

penilaian diri, penilaian rekan sejawat, dan lain-lain. Hasil penilaian ini tidak dapat 

diinterpretasi ke dalam kategori benar atau salah, namun untuk mendapatkan 

deskripsi tentang profil sikap peserta didik. 

d. Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 

Mulyasa (2013: 11) menjelaskan, keberhasilan kurikulum 2013 juga dapat 

dilihat dari indikator-indikator perubahan sebagai berikut : 

1) Adanya lulusan yang berkualitas, produktif, kreatif, dan mandiri. 

2) Adanya peningkatan mutu pembelajaran. 

3) Adanya peningkatan efisiensi, efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan 

sumber belajar. 

4) Adanya peningkatan perhatian serta partisipasi masyarakat. 
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5) Adanya peningkatan tanggung jawab sekolah. 

6) Timbulnya kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara utuh pada 

peserta didik. 

7) Terwujudnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). 

8) Terciptanya suasana belajar yang nyaman dan tenang sehingga dapat 

menumbuhkan semangat belajar peserta didik. 

9) Adannya proses evaluasi dan perbaikan hasil pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 (2013: 3), kompetensi 

lulusan yang harus diimiliki oleh lulusan SMK adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Kompetensi Lulusan SMK 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, 

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak 

fenomena dan kejadian. 

Keterampilan  Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif 

dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari 

yang dipelajari di sekolah secara mandiri. 

 

 

B. Kerangka Pikir 

Dalam setiap perubahan kurikulum, guru hendaknya berusaha agar 

sedapat mungkin melakukan penyesuaian dengan perubahan tersebut, termasuk 

kurikulum 2013 yang saat ini sudah mulai diimplentasikan. Kurikulum yang bagus 

namun tidak diimbangi dengan kematangan tentang pemahaman guru mengenai 
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kurikulum itu sendiri maka akan sulit bagi sebuah lembaga pendidikan untuk dapat 

mengimplementasikan kurikulum tersebut. Guru dituntut untuk memahami sebaik 

mungkin tujuan, isi dan organisasi, serta sistem penyampaian kurikulum, sehingga 

kualiitas hasil pelajaran yang diberikan dapat mencapai target yang dikehendaki. 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru mulai tahun ajaran 2013/2014 harus dapat 

dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seorang guru, sehingga dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan, peserta didik dapat lebih memahami apa yang 

disampaikan guru. Karena jika guru saja tidak paham tentang kurikulum tersebut, 

maka tidak mungkin peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik.  

Dalam melaksanakan kurikulum 2013, kesiapan dan kompetensi guru 

sangat dibutuhkan karena guru sebagai ujung tombak dari pembangunan dibidang 

pendidikan, dimana guru dituntut untuk selalu mengajar lebih baik dan efesien demi 

tujuan pendidikan nasional dapat terpenuhi atau tercapai. Suatu proses belajar 

dikatakan berhasil bila ada perubahan tingkah laku dan sikap dari peserta didik. 

Dalam mengajar dibutuhkan suatu keterampilan dan pengetahuan yang memadai 

sehingga proses transfer informasi dapat berjalan dengan lancar.  

Kemampuan guru yang baik, secara psikologis juga akan mempunyai 

dampak yang dapat dilihat oleh para peserta didiknya, baik kemampuan untuk bisa 

melakukan banyak hal dalam proses belajar mengajar termasuk penggunaan 

media, tujuan pembelajaran maupun model pembelajaran yang disukai peserta 

didik. Dengan demikian peserta didik akan termotivasi dengan keadaan itu dan 

pada akhirnya akan menentukan prestasi dari peserta didik. Berikut disajikan bagan 

kerangka pikir kesiapan guru terhadap kurikulum 2013 : 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan 

guru 

Implementasi Kurikulum 2013 

 Perencanaan pembelajaran 
 Pelaksanaan pembelajaran 
 Evaluasi pembelajaran 

 Sangat siap 
 Siap 
 Kurang siap 
 Tidak siap 

Perbaikan dan tindak lanjut 

Kesimpulan dan saran 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Dari kerangka berfikir yang telah dikemukan diatas dan didukung oleh 

beberapa kajian teori, maka timbul pertanyaan – pertanyaan penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesiapan perencanaan pembelajaran guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY? 

2. Bagaimana kesiapan pelaksanaan pembelajaran guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY? 

3. Bagaimana kesiapan evaluasi pembelajaran guru dalam implementasi Kurikulum 

2013 bidang keahlian teknik bangunan SMK Negeri di DIY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian di dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

deskriptif. Sugiyono (2007: 56) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian ini, peneliti 

tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan tidak mencari 

hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

tentang bagaimana kesiapan guru dalam implementasi kurikulum 2013 Bidang 

Keahlian Teknik Bangunan SMK Negeri di DIY. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian tentang kesiapan 

guru dalam implementasi kurikulum 2013 adalah di Bidang Keahlian Teknik 

Bangunan SMK Negeri di DIY. Sedangkan waktu penelitian untuk pengambilan data 

direncanakan pada bulan Juli-Agustus 2014. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh guru Bidang Keahlian 

Teknik Bangunan SMK Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : 1). SMK 

Negeri 2 Yogyakarta, 2). SMK Negeri 2 Depok Kabupaten Sleman, 3) SMK Negeri 

Wonosari Gunung Kidul, dan 4) SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progro yang telah 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Di dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian populasi, sehingga seluruh guru Bidang Keahlian Teknik Bangunan 

menjadi subyek penelitian.  

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 161) variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka identifikasi variabel dalam penelitian ini merupakan jenis variabel 

tunggal, yaitu kesiapan guru dalam implementasi kurikulum 2013 Bidang Keahlian 

Teknik Bangunan SMK Negeri di DIY. Kesiapan guru dalam proses pembelajaran 

yang akan diteliti adalah kesiapan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data berupa angket terbuka 

atau isian, karena digunakan untuk mengungkap data mengenai bagaimana 

kesiapan guru berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013. Angket terbuka 

dengan membubuhkan skor prosentasi tingkat kesiapan juga memberikan ilustrasi 

tentang permasalahan yang muncul atau dihadapi oleh guru sehingga guru memiliki 

keleluasan dalam memberikan informasi tentang masalah masalah dalam 

menunjang kesiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Dan dokumentasi 

berupa RPP, buku pegangan, silbus dan media  untuk mengkroscek hasil angket  

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 192), instrumen adalah alat pada waktu 

peneliti menggunakan sesuatu metode. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan 

bahwa dalam melakukan penelitian ini digunakan kuesioner atau angket sebagai 

teknik atau metode pengumpul data, sehingga instrumen yang digunakan dalam 

penelitian juga berupa kuesioner atau angket.  

Dalam penelitian ini instrumen dibuat secara terbuka, untuk mengetahui 

seberapa kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum 2013 dengan 3 varibel 

utama yaitu kesiapan RPP, Kesiapan pelaksanaan, dan kesiapan dalam 

mengevaluasi hasil belajar. Untuk mempermudah dalam menilai kesiapan guru 

dalam melaksanakan kurikulum 2013, maka kami tetapkan kreteria seperti tersebut 

dibawah. 

            Tabel 3.  Kreteria keberhasilan 

Alternatif respon kreteria 

Siap > 75% 

Cukup Siap 50% - <75% 

Kurang Siap 25% - <50% 

Tidak Siap < 25% 

 

Langkah–langkah penyusunan instrumen adalah dengan menjabarkan 

variabel–variabel penelitian berdasarkan kajian teori yang telah disusun sebagai alat 

ukur. Dari kajian teori yang ada, diperoleh beberapa indikator yang selanjutnya 

dijabarkan menjadi butir–butir instrumen yang akan digunakan. Untuk memudahkan 

penyusunan instrumen, maka perlu digunakan kisi-kisi instrumen penelitian.  
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G. Teknik Analisis Data 

Data kuantitatif dianalisis dengan analisis diskriptif dan data kualitatif dengan 

pengkodean, pengkategorian dan pemaknaan. Untuk dokumen ketersediaan buku 

pegangan, perangkat pembekajaran dan RPP sebagai alat cros cek kesiapan 

kesesuaiannya  dengan hasil angket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PAPARAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Penyajian Data Penelitian 

Dari angket yang direspon oleh guru sebanyak 52 responden dari 4 sekolah 

yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, dari masing masing sekolah dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 
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1. Data kesiapan guru dalam implementasi K 2013. 

 

Tabel 4  Kesiapan guru SMKN2 Yogyakarta dlm melaksanakan K 2013 

No. Sub Variabel  Rerata (%) Kategori 

1 Kesiapan RPP 84,7 siap 

2 Kesiapan pelaksanaan pembelajaran 84,76 siap 

3 Kesiapan Evaluasi 84,90 siap 

Jumlah 84,79 siap 

  

Tabel 5. Kesiapan guru SMKN2 Depok dlm melaksanakan K 2013 

No. Sub Variabel  Rerata (%) Kategori 

1 Kesiapan RPP 88,11 siap 

2 Kesiapan pelaksanaan pembelajaran 88,58 siap 

3 Kesiapan Evaluasi 89,4 siap 

Jumlah 88,70 siap 

 

Tabel 6.  Kesiapan guru SMK N 2 Wonosari dlm melaksanakan K 2013 

No. Sub Variabel  Rerata (%) Kategori 

1 Kesiapan RPP 77,81 siap 

2 Kesiapan pelaksanaan pembelajaran 83,21 siap 

3 Kesiapan Evaluasi 81,22 siap 

Jumlah 80,75 siap 

 

 

 

 

 

Tabel 7.  Kesiapan guru SMK N 2 Pengasih dlm meleksanakan k 2013 

No. Sub Variabel  Rerata (%) Kategori 

1 Kesiapan RPP 75,02 siap 

2 Kesiapan pelaksanaan pembelajaran 81,91 siap 

3 Kesiapan Evaluasi 82,06 siap 

Jumlah 80 siap 
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Dari keempat tabel diatas mengindikasikan bahwa kesiapan guru dalam 

implementasi Kurikulum 2013 sudah siap, atau sudah mencapai rata-rata 80% 

keatas. Data ini dilihat dari hasil angket. 

Berikut adalah kesiapan para guru  SMK Negeri di DIY khususnya para guru 

yang telah menyempatkan pengisian data hasilnya sebagai berikut : 

 

Tabel 8 Kesiapan guru-guru SMKN Bangunan di DIY terhadap K 2013 

NO VARIABEL SMKN2 
DEPOK 

SMKN2 
YOGYA 

SMKN2 
WONOSARI 

SMKN2 
PENGASIH 

RERAT
A 
 

Kreteria 

1 Kesiapan 
RPP 

88,11 84,7 77,81 75,02 81,41 Siap 

2 Kesiapan 
pembelajaran 

88,58 84,76 83,21 81,91 84,615 Siap 

3 Kesiapan 
evaluasi 

89,4 84,90 81,22 82,06 84,395 Siap 

 Rerata 88,70 84,79 80,75 80 83,473 siap 

 

Berdasarkan hasil angket hampir semua guru menyatakan kesiapannya 

terhadap tuga variabel utama yaitu kesiapan RPP, Kesiapan Pembelajaran, dan 

kesiapan evaluasi sesuai dengan kurikulum 2013.  

Bila dilihat dari indikator pada masing-masing variabel kesiapan maka dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 

    Tabel 9. Rangkuman data berdasarkan angket  

NO Pertanyaan jogja Depok wonosari penga
sih 

Rerata 
Skor 

 Perencanaan Pembelajaran      

1 Kesiapan dalam menurunkan kompetensi inti 
menjadi kompetensi dasar 83,22 77,29 78,57 79,17 

79,56 

 

2 Kesiapan dalam menegmbangkan mata pelajaran 
dari kompetensi dasar 

82,44 81,00 77,14 80,50 80,27 

3 Kesiapan dalam merumuskan tujuan pembelajaran 84,44 78,29 78,93 78,33 80,00 

4 Kesiapan dalam menyusun RPP untuk 
mengarahkan kegiatan peserta didik dalam 
mencapai kompetensinya 

83,22 68,43 79,29 72,08 75,76 

5 Kesiapan dalam merancang materi pembelajaran 
yang mudah menemukan konsep dasara ilmu dan 
keterampilan  

82,67 69,29 77,86 72,50 75,58 

6 Kesiapan dalam menyusun RPP yang memuat 
rancangan permilaian kD KD pada KI1, KI 2, KI 3, 
dan KI 4. 

82,67 70,43 75,36 72,67 75,28 

7 Kesiapan guru dalam menyusun evaluasi yang 
memiliki relevansi antara KD, indikator/tujuan dan 
soal postest. 

83,11 71,00 77,50 72,92 76,13 

 Rerata skor tiap variabel      

 Pelaksanaan Pembelajaran      

1 Kesiapan guru dalam membuka pelajaranyang 
dapat menarik perhatian peserta didik 

 
88,56 

 
88,56 

 
87,50 

 
83,75 87,09 
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2 Kesiapan guru dalam melaksanakan apersepsi dan 
mutivasi terhadap peserta didik 

88,33 BB,33 83,57 82,92 85,79 

3 Kesiapan guru dalam berperan sebagai fasilitator 
dalam melaksanakan pembelajaran 

88,44 BB,44 87,14 82,92 86,74 

4 Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan media yang variatip 

88 88,00 81,79 80 84,45 

5 Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran 
yang interaktif 

88,33 88,33 82,14 81,25 85,01 

6 Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran 
yang berpusat pada peserta didik. 

89,56 89,56 82,14 82,92 86,05 

7 Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran 
melalui pendekatan scientific/ilmiah 

87,44 87,44 80,36 78,42 83,42 

8 Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan menumbuhkan rasa ingin tahu para pesert 
didik                                                                                                                                                       

90,56 90,56 83,21 81,67 86,50 

9 Kesiapan guru dalam melatih kesungguhan, 
ketelitian mencari informasi peserta didik dalam 
mengamati 

89 89 82,14 81,85 85,50 

10 Kesiapan guru dalam menangani peserta didik yang 
mengalami kesulitan belajar 

88,78 88,78 83,93 81,85 85,8 

11 Kesiapan guru dalam melaksanakan program 
remidial bagi peserta didik yang belum mencapai 
kompetensi yang diharapkan 

87,67 87,67 82,50 82,92 85,19 

12 Kesiapan guru dalam melaksanakan program 
pengajaran bagi peserta didik yang sudah mencapai 
kompetensi yang diharapkan 

88,33 88,33 82,14 83,33 85,53 

 Rerata skor variabel pembelajaran      

 Evaluasi Pembelajaran      

1 Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian sikap 
spiritual 79,29 87,67 79,29 80,08 81,58 

 

2 Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian 
kompetensi sosial 

79,64 88,22 79,64 80 81,87 

3 Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian 
kompetensi pengetahuan 

86,43 89,44 86,43 84.58 86,72 

4 Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian 
kompetensi ketrampilan 

82,86 91,89 82,86 83,75 85,34 

5 Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian sikap 
melalui observasi perilaku, pertanyaan langsung, 
dan laporan pribadi 

77,50 89 77,50 80 81 

6 Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan melalui test paktek, projek, dan 
portopolio 

84,64 90,11 84,64 85 86,10 

7 Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian 
secara berkelanjutan terhadap perkembangan 
belajar peserta didik 

78,21 91,71 78,21 81,5 82,43 

 Rerata skor per variabel      

 
 
 
 

Dari data tersebut ternyata yang paling kecil skornya adalah kesiapan 

RPPnya, yaitu cenderung berada pada skor 80 % kebawah. 

 

2. Permasalahan implementasi Kurikulum 2013 

Dari beberapa guru dalam upaya pemahaman untuk mempersiapkan 

pelaksanaan kurikulum masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi 

setelah dirangkum antara lain:  

a. Kesiapan penyusunan RPP : 
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 Belum adanya acuan baku yang dapat dijadikan pedoman dalam 

penyusunan RPP untuk bidang produktip. 

 Beberapa materi pelajaran belum diketemukan sumbernya 

 Silabus bidang produktip belum ada (dr Derektorat Kejuruan) 

 Belum adanya buku atau materi ajar berdasar kurikulum 2013 

b. Kesiapan pembelajaran : 

 Belum tersediaya buku ajar untuk guru dan siwa  

 Masih kesulitan dalam membuat variasi konsep dasar ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dikaitkan dengan kompetensi 

yang berkembang di dunia industri. 

 Adanya variasi kecerdasan yang ada pada peserta didik, sehingga 

berdampak sulitnya dalam membuat variasi pembelajaran 

c. Kesiapan evaluasi 

 Adanya kerancuan karena ketidak ketersediaan pedoman baku. 

 Belum adanya pelatihan implementasi kurikulum 2013 untuk guru-

guru bidang produktif. 

 Penyusunan instrumen penilaian sikap dengan observasi perilaku membutuhkan 

waktu  dan memiliki tingkat kesultan yang tinggi, selanjutnya analisa hasil penilaian 

berdasar instrumen sikap  diperlukan pembekalan khusus. 

 

 

 

 

 

 

3. Data Kesiapan perangkat implementasi K. 2013 

a. SMK Negeri 2 Depok Yogyakarta 

Tabel 10. Data perangkat K 2013  

no Mata pelajaran Silabus RPP buku Media  

ada tidak taget Tidak siap ada tidak ada tidak 

1 Gamb Teknik v   v  v v  

2 Konstr 
Bangunan 

v   v  v v  

3 Mek Tek v   v   v  
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4 Gamb Eks,Int v   v  v v  

5 MenG. Aotocad  v  14 v v   v 

6 Meng.Konstruksi v    v  v  

7 RAB V    V  V  

8 Simulasi Digital v    v  v  

9 Ukur Tanah 
Dasar 

v  14 v v  v  

10 M. Pengukura K v  14 v v  v  
 

 

    b. SMK N 2 Wonosari, Gunung Kidul 

Tabel 11..Data perangkat pembelajaran K 2013 

no Mata pelajaran Silabus Jumlah RPP buku Media  

ada tidak taget Tidak siap ada tidak ada tidak 

1 KBT v  7 4 v  v  

2 KBB v  6 4 v  v  

3 K Batu v  6 6 v  v  

4 Finishing v  6 6 v  v  

5 RAB v  7 4 v  v  

6 Gamb Tek D1 v  7 7  7 7  

7 Gamb. K B V  4 4  v V  

8 Gambar Bangunan v     v v  

9 aotocad v  v v  v v  

10 Ukur Tanah v   v v  v  

11 Interior Ex v  10  v  v  

12 Mektek v  4 v v  v  

13 GKB v  5 v   v  

14 K Bangunan v  10 4   v  

15 Gambar T 2 v  4 v v  v  

16 Atap v  5 v v  v  

17 Dekorasi v  7 5  v v  

18 RAB 2 v  5 4  v v  

19 Intek v  6 4  v v  

20 G Acad v  6 4  v v  

 

 

c. Data Perangkat Pembelajaran SMK N 2 Yogyakarta 

Tabel 12. Data perangkat pembelajaran K 2013 

No Mata Pelajaran 
Silabus Jumlah RPP  Buku Media  

Ada Tidak Target Telah Siap Ada Tidak Ada Tidak 

1 Gambar Teknik √   6 5 √   √   

2 Konst Bangunan √   √     √ √   
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Ukur Tanah                 

Gb. Ext. Interior 
Bang Ged 

                

3 GBPL √   6 6   √ √   

GDIE                 

GkBG                 

4 GT √   7   √   √   

KB √   15 10 √   √   

P3BT √   7 4 √   √   

UT √   10 8 √   √   

5   √   √   √   √   

GBO PSS                 

D2 PSP                 

GBO SV                 

GBO PJ                 

6 GDIE √       √   √   

GIEBG √       √   √   

7 Mektek √     √ √   √   

KB √     √ √   √   

8 GBRAB DAN DP √   4 4 √   √   

GkBG √   6 6 √   √   

9 UT √       √   √   

GTS                 

10 GBPL √   4 √ √   √   

SIMDIG √   2 √ √   √   

11 Pembuatan Peta 
Fotogrametvi 

                

Surveying √               

Pengindearaan 
Jauh 

√               

Pengantar 
Survey 
Pemetaan 

√   16 16     √   

12 AS2P (Aplikasi 
S....... Survey 
Pemetaan) 

                

 

GIS/SIG (Sistim 
Informasi 
Geografi) 

                

13 KB √   √     √ √   

KBT √     √   √ √   

UT √     √   √ √   
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14 GKT (Gambar 
Konstruksi 
Tangga) 

√   5 4 √   √   

UT (Ukur Tanah) √   6 5 √   √   

GTS (Gambar 
Teknik Sipil) 

√   5 4 √   √   

15 Konstruksi 
Bangunan 

√   √   √ √ √   

Ukur Tanah                 

Gk B G                 

16 GT √   √   √   √   

MT √   √   √   √   

GDIE                 

 

d. Data Perangkat Pembelajaran SMK N 2 Pengasih 

 Tabel 13. Data perangkat pembelajaran K 2013 

no Mata pelajaran  silabus jumlah RPP  buku media  

    ada tidak target telah siap ada tidak ada tidak 

1 

gambar konstruksi 

bangunan             

  ilmu ukur tanah              

2 konstruksi bangunan             

  mektek             

  ukur tanah             

  gambar teknik             

3 konstruksi bangunan              

  dinding             

  gambar tangga             

  gambar kusen             

4 interior             

  eksterior             

5 simulasi digital              

  menggambar CAD             

  interior              

6 

teknik konstruksi 

kayu                 

  auto cad bangunan             

7 

teknologi konstruksi 

kayu      50%       

  

pelaksanaan 

konstruksi kayu      50%       
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  gambar teknik      75%       

8 konstruksi batu    11 5       

  

mengelola pekerjaan 

konstruksi                

9               

                    

10 

teknologi konstruksi 

kayu 1    10 4       

  

pelaksanaan 

konstruksi kayu 1    12 6       

  ukur tanah              

11 mekanika teknik             

  konstruksi bangunan             

  

finishing konstruksi 

kayu             

  gambar teknik             

12 gambar teknik             

  mekanika teknik                 

  Jumlah kesiapan                 

           

Dari data tabel kesiapan secara fisik berdasarkan data tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

  Silabus telah ada mencapai diatas 80%, Akan tetapi masih asumsi guru 

 RPP sebagian telah siap capaian angka masih dibawah 75%, tetapi belum 

mengacu 5 M 

 Buku pegangan masih banyak yang belum siap, kesiapan sekitar 50% buku 

lama. 

 Media pembelajaran cenderung lebih siap, akan tetapi jenis media yang 

digunakan seperti apa belum dapat diketahui. 

4. Kesiapan RPP  

Tabel 14. Data RPP yang masuk dari guru adalah sebagai berikut : 

No Sekolah Jumlah Yang membuat Legalitas 

1 SMK N 2 Yogyakarta 10 guru belum 

2 SMK N 2 Depok 3 guru belum 

3 SMK N 2 Wonosari 1 mahasiswa belum 

4 SMK N 2 Pengasih 6 guru belum 

 Jumlah rpp 20   
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Dari beberapa sampel RPP yang diperoleh memiliki indikasi sebagi berikut : 

 Kompetensi inti dan kompetensi  dasar ditulis sesuai aslinya dalam contoh 

 Indikator dan tujuan pembelajaran masih dirumuskan akan tetapi sebagian 

masih belum adanya sinkronisasi. Dan belum adanya kesamaan persepsi 

antar RPP.  

 Langkah kegiatan pembelajaran sudah memiliki kesamaan yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.  

 Pada kegiatan pendahuluan setidaknya sudah meliputi orientasi, apersepsi 

dan motivasi. 

 Kegiatan inti kebanyakan sudah berusaha menggunakan model  5 M, yaitu 

mengamati, menanya, mengekplorasi/mengumpulkan data, mengasosiasi 

dan mengkomunikasikan.  

 Pada kegiatan terakhir adalah menyimpulkan hasil  dan penyampaian tugas 

dan materi minggu berikutnya. 

 Tahap evaluasi sebagian sudah dilengkapi instrumen evaluasi termasuk 

kunci jawaban, sebagian belum  

 Sebagian dari RPP yang masuk sudah dilengkapi dengan rubrik pernilaian 

yang menyangkut penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan 

mencantumkan opsi kategori tingkat kemampuan siswa. Akan tetapi masih 

sangat terbatas belum mencapai 25%. 

Dilihat dari RPP yang disampaikan maka SMKN 2 Yogyakarta memiliki 

kesiapan yang lebih baik. 

 

 

B. Pembahasan 

1. Kesiapan Guru dalam perencanaan pembelajaran dalam impleentasi K 

2013. 

Tabel 15. Kesiapan guru dalam perencanaan pebelajaran  

No. Nama Sekolah Skor (%) 

1 SMK N 2 Yogyakarta 84,7 

2 SMK N 2 Depok 84,7 

3 SMK N 2 Wonosari 77,81 



29 
 

4 SMK N 2 Pengasih 75,02 

 Rerata Skor 81,41 

 

Skor rerata menunjukkan 81,41 maka telah masuk kategira siap, ini berdasar 

angket dan pendapat dari guru, bahwa guru walaupun belum pernah mengikuti 

sosialisasi, atau pelatian implementasi kurikulum 2013, tetapi guru dapat belajar 

sesama kolega yang sudah melaksanakan pelatihan. Sesuai dengan data 

dokumentasi kebanyakan guru telah menyusun RPP berdasar kurikulum 2013. 

Bila ditilik kepada hasil RPP yang kami peroleh maka pada  penyusunan KI, 

KD, Indikator , tujuan dan materi sudah sesuai standar walau masih perlu 

penyempurnaan. 

 Dalam penyusunan kegiatan inti  memang ada beberapa pendekatan untuk 

kegiatan inti yaitu : 1) konvensional yaitu tanpa menggunakan rumus EEK, dan  

M5, 2) Menggunakan pendekatan EEK; dan 3) meggunakan pendekatan M5 

yaitu mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Dari yang dapat diamati sebgian besar sudah 

menggunakan M5 pada kegiatan inti. 

Untuk kegiatan penutup dapat disimpulkan  sudah cukup lengkap yaitu ada 

pembuatan rangkuman, evaluasi, memberi remidi atau pengayaan dalam 

bentuk tugas dan arahan untuk kegiatan berikut., sebagai kengkapan RPP 

sebagian telah dilengkapi dengan soal  postest beserta kuncinya, ditambah 

rubrik penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan. 

Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa guru telah siap dalam 

melaksanakan perencanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 

dengan rerata kesiapan mencapai 81,41 % 

2. Kesiapan pelaksanaan pembelajaran guru dalam implementasi Kurikulum 

2013  

Tabel 16. Kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

No. Nama Sekolah Skor kesiapan (%) 

1 SMK N 2 Yogyakarta 84,76 

2 SMK N 2 Depok 88,58 

3 SMK N 2 Wonosari 83,21 

4 SMK N 2 Pengasih 81,91 
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 Rerata Skor 84,66 

 

Berdasarkan angket tersebut maka tingkat kesiapan guru terhadap 

pelaksanaan pembelajaran sudah siap dengan tingkat kesiapan sebesar 

84,66%., data ini juga didukung dengan data sarana pebelajaran antara lain 

tersedianya Silabus, RPP, buku dan media pembeljaran. Silabus untuk program 

produktip hampir semua mata pelajaran menyampaikan tersedia, ada beberapa 

mata pelajaran (sedikit) tidak menyatakan ada atau tidak. Dengan demikian 

pernyataan ada tersebut masih tanda petik dalam arti silabus tersebut merupan 

produk dari masing-masing sekolah atau masih mengacu dengan kurikulum 

sebelumnya yang dimodivikasi.  

Indikator lain yang memberikan penguatan adalah ketersediaan buku 

pelajaran walaupun bukan produk dari direktorat sebai implementasi Kurikulum 

2013. Sedang media pembelajaran disediakan sendiri oleh masing-masing   

guru pengampu dalam rangka untuk menunjang pembelajaran hanya 

ketersediaan ini belum diklasifikasi jenisnya atau bentuknya, karena dalam 

penelitian ini tidak menjangkau sampai jauh. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 telah siap dengan sekor 

84,66% dengan dukungan perangkat pembelajaran silabus, RPP, buku 

pegangan dan media pembelajaran. 

 

 

 

 

 

3. Kesiapan guru dalam melaksanakan evaluasi sesuai K 2013 

Tabel 17.Kesiapan Guru di DIY Implementasi evaluasi belajar K 2013 

No. Nama Sekolah Skor kesiapan (%) 

1 SMK N 2 Yogyakarta 84,9 

2 SMK N 2 Depok 89,8 

3 SMK N 2 Wonosari 81,22 

4 SMK N 2 Pengasih 82,06 
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 Rerata Skor 84,49 

 

Tingkat kesiapan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran mencapai 

84,49%, ini artinya memang sudah siap dalam melaksanakan sistem evaluasi 

sesuai tuntutan kurikulum 2013. Tingkat kesiapan itu sudah dapat dimaklumi 

bila ditinjau  seberapa jauh yang telah dipersiapkan dalam RPP yang sudah 

diimplementasikan dengan kurikulum 2013.  

Pokok- pokok penilaiannya akan meliputi 3 aspek  ialah : 

a. Penilaian kompetensi pengetahuan (knowledge) 

b. Penilaian kompetensi sikap (affective) 

c. Penilaian kompetensi ketrampilan (skill) 

Dalam RPP sudah dilengkapi dengan prosedur penilaian yaitu penilaian 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dilengkapi dengan rubrik masing-

masing kompetensi. Dengan demikian maka kesiapan dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran berdasar kurikulum 2013 sudah wajar kalau mencapai 

84,49% berdasar angket yang masuk. Sebagai pertimbangan yang lain adalah 

jumlah RPP dari 52 guru baru ada 20  yang memasukkan RPPnya dari 20 RPP 

baru sebanyak 10 RPP yang mendekati RPP yang sesuai dengan RPP 

Kurikulum 2013  Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan guru-guru SMK 

Bidang Keahlian Teknik Bangunan secara nyata belum siap untuk 

melaksanakan Kurikulim 2013 belum siap. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Kesiapan guru-guru SMK Negeri di DIY dalam implementasi perencanaan 

pembelajaran telah mencapai 81,41 %, akan tetapi berdasarkan data yang 

diperoleh dari RPP yang mendekati rambu-rambu dari Dikmenjur belum 

memenuhi 

2. Kesiapan guru-guru SMK Negeri DIY dalam implementasi pelaksanaan 

pembelajaran mencapai 84,66%, akan tetapi dilhat dari yang terwujud yang 

menggunakan prosedur pembelajaran dengan rumus 5 M masih tergolong 

rendah 

3. Kesiapan guru-guru SMK Negeri DIY dalam implementasi pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran  mencapai 84,49%, sedang rencana evaluasi belajar 

yang telah mencantumkan rubrik evaluasi yang meliputi sikap, Pengetahuan 

dan ketramilan masih tergolong sedikit. 

 

B. Saran-saran 

1. Untuk direktorat PMK perlu segera menuntaskan perangkat kurikulum 2013 

untuk SMK kelompok produktip yang meliputi silabus, buku pegangan siswa 

dan guru. 

2. Memfokuskan program pelatihan bagi guru dalam bidang penyiapan 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

3. Sosialisasi kurikulum 2013 sampai kepada tingkat terdepan di lapangan 

4. Bagi guru-guru lebih aktip untuk merencanakan, merevisi dan  

mengembangkan RPP sehingga menjadi RPP yang baku. 

5. Penyiapan media pembelajaran yang sesuai dengan prosedur pembelajaran 

5 M 

 

 

 

 

 

 



33 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Arianto S.R., Antimus. (2005). Implementasi Pembelajaran Praktik Las Busur 

Berbasis Kompetensi pada SMK Negeri 2  Ende Nusa Tenggara 
Timur.Abstrak Hasil Penelitian Skripsi.Yogyakarta: FT UNY. 

 

Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. 
Yogyakarta: Rineka Cipta. 

 

Chaplin, J. P. (2011). Dictionary of Psychology (Kamus Lengkap Psikologi). 
Penerjemah: Dr. Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Press. 

 

Darmadi, Hamid. (2011). MetodePenelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 
 

Hamalik, Oemar. (2012). Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru 
Algensindo. 

 

Hamalik, Oemar. (2013). Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Bumi Aksara. 
 

Hadi, Sutrisno. (2004). Statistik Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset. 
 

Heryani, Abdul H. (2012). Kesiapan Guru TKJ dalam Pengajaran dan Kesiapan 
Sarana Prasarana Laboratorium Komputer pada SMKN 1 dan SMKN 2 di 
Kabupaten Bima. Abstrak Hasil Penelitian Skripsi. Yogyakarta: FT UNY. 

 

Hidayat, Sholeh. (2013). Pengembangan Kurikulum Baru. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. 

 

Mulyasa, E. (2013). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Muzamiroh, Mida L. (2013). Kupas Tuntas Kurikulum 2013. Jakarta: Kata Pena. 
 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 54 Tahun 2013 tentang Implementasi 
Kurikulum. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2013 tentang 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 81A Tahun 2013 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan MenePeraturan Pemerintah 
No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 



34 
 

 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

Saud, Udin S. (2012). Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfabeta. 
 

Siswoyo, Dwi, dkk. (2008). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. 
 

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 
 

Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penellitian. Bandung: Alfabeta. 
 

Sukamto. (1988). Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan. Jakarta: Depdikbud Ditjen Pendidikan Tinggi. 

 

Supriyadi. (2011). Strategi Belajar Mengajar. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu. 
 

Terry Page, G., Thomas, J.B., & Marshall, A.R. (1980). International Dictionary of 
Education. Cambridge: MIT Press. 

 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2008). 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Tim TAS FT UNY (2013). Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Skripsi. Yogyakarta: 
FT UNY. 

 

Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
 

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
 

Yanuanto, Avin. (2008). Kesiapan Pembelajaran Praktik Permesinan Berdasarkan 

Konsep KTSP di SMK Negeri 2 Wonosari. Abstrak Hasil Penelitian Skripsi. 

Yogyakarta: FT UNY. 

 

 

 

 

Lampiran 1 



35 
 

Instrumen Kesiapan Guru dalam implementasi Kurikulum 2013 

N
O 

Pertanyaan  dalam 
prosen 

I Perencanaan Pembelajaran  

1 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam  menurunkan 
kompetensi inti menjadi komponen dasar  

 

2 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam mengembangkan mata 
pelajaran dari kompetensi dasar  

 

3 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam merumuskan tujuan 
pembelajaran 

 

4 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam nenyusun RPP untuk 
mengarahkan kegiatan peserta didik dalam mencapai kompetensinya 

 

5 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibi guru dalam merancang materi 
pembelajaran yang mudah menemukan konsep dasar ilmu dan 
ketrampilan  

 

6 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam menyusun RPP yang 
memuat rancangan pernilaian  KD KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. 

 

7 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam menyusun evaluasi 
yang memiliki relevansi antara KD, indikator/tujuan dan soal postest. 

 

 Dari ke 7 item pertanyaan tersebut berikan keterangan apabila 
masih ada yang belum tercapai secara maksimal: 

 

  

  

  

  

  

  

  

II Pelaksanaan Pembelajaran  

1 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam membuka pelajaran yg 
dapat menarik perhatian peserta didik 

 

2 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan 
apersepsi dan mutivasi terhadap peserta didik 

 

3 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam berperan sebagai 
fasilitator dalam meaksanakan pembelajaran  

 

4 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan 
pembelajaran dengan media yang variatip 

 

5 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan 
pembelajaran yang interaktif 

 

6 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

 

7 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan 
pembelajaran melalui pendekatan scientific/ilmiah 

 

8 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan 
pembelajaran dengan menumbuhkan rasa ingin tahu para peserta didik 

 

9 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melatih kesungguhan, 
ketelitian mencari informasi peserta didik mengamati  
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10 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam menangani peserta didik 
yang mengalami kesulitan belajar 

 

11 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan program 
remidial bagi peserta didik yang belum mencapai komptensi yang 
diharapkan 

 

12 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan program 
pengajaran bagi peserta didik yang sudah mencapai kompetensi yang 
diharapkan. 

 

 Dari sejumlah  item pertanyaan tersebut berikan keterangan 
apabila masih ada yang belum tercapai secara maksimal: 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

III Evaluasi Pembelajaran  

1 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan penilaian 
kompetensi sikap sepiritual 

 

2 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan penilaian 
kompeensi sosial 

 

3 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan penilaian 
kompetensi pengetahuan 

 

4 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan penilaian 
kompetensi keterampilan 

 

5 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan penilaian 
sikap melalui observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan 
pribadi  

 

6 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru dalam melaksanakan penilaian 
keterampilan melalui test praktek, projek, dan portofolio 

 

7 Seberapa jauh kesiapan bapak/ibu guru melaksanakan penilaian 
secara berkelanjutan terhadap perkembangan belajar peserta didik 

 

 Dari sejumlah  item pertanyaan tersebut berikan keterangan 
apabila masih ada yang belum tercapai secara maksimal:  
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Instrumen Terbuka Kesiapan Guru 

Nama Guru : ...............................................(tidak harus diisi/pakai inisial) 

NIP  : ............................................... 

Keahlian : .............................................. 

Mata Pelajaran yang diampu: 

1. ............................................................. 

2. ............................................................. 

3. ............................................................. 

4. ............................................................. 

Kesiapan Pelaksanaan  Kurikulum 2013 Per Mata Pelajaran Sesuai Yang 

diampu 

No Mata Pelajaran Silabus Jumlah RPP yg 
siap 

Buku Media 
Pembelajaran 

ada tida
k 

Targe
t 

Telah 
Siap 

ada tida
k 

ada tidak 

1          

2          

3          

4          

 

Mohon dilampirkan 1 RPP yang digunakan atau telah disusun sesuai dengan 

mata pelajaran yang bapak/ibu ampu. 
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