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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq serta hidayah-Nya, sehingga kami telah mampu menyusun laporan penelitian unggulan 

ini  sebagai sebuah upaya dalam turut mengatasi permasalahan dalam pembelajaran 

khususnya dalam implementasi kurikulum 2013 sebagai upaya dalam meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan.  

Laporan ini disusun dalam sebuah penelitian Identifikasi Kesulitan Guru dalam 

Implementasi Pembelajaran Sientific Learning dalam Kurikulum 2013 Pada Guru-guru 

Program Keahlian TKR SMK NEGERI se DIY khususnya bagi guru telah memjadikan isu 

ini menjadi isu yang sangat menarik bahkan menjadi isu nasional. Beberapa permasalahan 

yang muncul ke permukaan diantaranya adalah kurang siapnya guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sientific learning baik dalam implementasi pembelajaran maupun evaluasi, 

disamping itu kebijakan sekolah dan dinas pendidikan dalam mendukung implementasi 

kurikulum 2013 ini sangat beragam. Demikain halnya dengan guru-guru pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di DIY, khususnya pada SMK Negeri yang telah 

mengimplementasikan kurikulum 2013 banyak sekali terjadi kendala dalam memahami dan 

melaksanakan pembelajaran di kelas.  

Peneliti menyadari bahwa, penelitian ini belum sempurna sebagaimana yang 

diharapkan, sehingga perlu tindak lanjut dalam penelitian berikutnya. Besar harapan kami 

penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, terutama 

para pengelola dan pelaksana pendidikan kejuruan dalam upaya meningkatkan mutu dan 

capaian pendidikan kejuruan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Studi dan Guru-guru yang telah mendukung dalam 

penelitian ini sebagai informan semoga informasi dan dukungan yang diberikan dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang ada di lapangan dalam implementasi kurikulum 

2013  

Yogyakarta, 7 Desember  2015 

Team Peneliti, 
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ABSTRAK 

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan-

kesulitan yang dihadapi guru dalam implementasi pembelajaran ilmiah (scientific 

learning) dalam kurikulum 2013.  

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode 

deskriptif, serta tehnik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi.  subyek penelitian adalah SMK Negeri penyelenggara kurikulum 2013 

di Propinsi DIY yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa kesulitan guru dalam 

implementasi pembelajaran ilmiah (scientific learning) pada kurikulum 2013 

diantaranya dalam implementasi pembelajaran ilmiah guru mengalami kesulitan 

khususnya dalam mengadakan variasi model pembelajaran; mengelola kelas sehingga 

siswa terangsang untuk mengeksplore pengetahuan; menggunakan media, 

membimbing diskusi; teknik bertanya yang lebih atraktif sehingga siswa lebih aktif 

dalam mengeskplore. Penyiapan perangkat pembelajaran, karena guru dituntut untuk 

mampu menyiapkan segala hal yang berkaitan dalam pembelajaran khususnya 

perangkat adminsitrasi pembelajaran baik penjabaran KD, SK dalam RPP dan 

perangkat pembelajaran lainnya. Sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan alat evaluasi dalam proses pembelajaran ilmiah (siencetific 

learning), hal ini disebabkan oleh banyaknya aspek yang perlu diamati dan dicermati 

oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung 

 
 

Kata kunci : Kurikulum 2013, SMK  
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ABSTRACT 

Specifically purpose of this study was to determine the difficulties faced by teachers 

in the implementation of a scientific learning in the curriculum of 2013. 

This research approach is qualitative research, with descriptive methods and research 

techniques using interview, observation and documentation study. SMK research subjects are 

the organizers of the curriculum in 2013 in DIY which has implemented the curriculum in 

2013. 

The results showed that some of the difficulties of teachers in the implementation of 

a scientific learning to the curriculum in 2013 include the implementation of a scientific 

learning of teachers have difficulties especially in organizing learning model variations; 

manage the classroom so that students are stimulated to explore knowledge; using the media, 

guiding the discussion; questioning techniques more attractive so that students are more 

active in explore. Preparation of learning tools, because the teacher is required to prepare all 

matters relating to the administration of learning particularly good learning elaboration KD, 

SK lesson plans and other learning tools. Most teachers have difficulty in developing an 

evaluation tool in the process of scientific learning, this is caused by a number of aspects that 

need to be observed and examined by the teacher during the learning process 

Key Words : Curriculum 2013, vocational school  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

Globalisasi telah merubah teknologi dari zaman agraris (Agrarian Age), dan 

zaman industrialisasi (Industrial Age), menjadi zaman pengetahuan (Knowledge Age) 

yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada industri konstruksi, 

manufaktur, transportasi, bio energi maupun material. Perubahan teknologi di atas 

menyebabkan perubahan dalam bidang ketenagakerjaan yang akan menyesuaikan 

terhadap kondisi teknologi sekarang di abad 21 ini. 

Trilling dan Fadel (2009:8) juga menyatakan bahwa dunia kerja Zaman 

Pengetahuan (Knowledge Age) ini memerlukan kecakapan campuran. Pekerjaan yang 

memerlukan kecakapan manual dan berpikir rutin memberikan cara pekerjaan yang 

melibatkan tingkat pengetahuan dan kecakapan terapan yang tinggi, seperti berpikir 

ahli dan komunikasi kompleks. Dalam hal ini Trilling dan Fadel (2009:9) membagi 

tipe tugas-tugas untuk jabatan dan pekerjaan pada abad 21 adalah: (1) rutin, (2) 

manual, dan (3) berpikir dan komunikasi kompleks. 

Globalisasi yang melanda dunia juga menjadi alasan bahwa kurikulum 

(termasuk kurikulum SMK) harus berubah. Arus globalisasi yang deras telah 

mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Globalisasi adalah suatu kondisi 

persaingan dan kerjasama antar bangsa dan antar negara sehingga akan menghasilkan 

saling ketergantungan di antara bangsa dan negara tersebut. Globalisasi akan 

membuat perubahan dalam segala bidang di setiap bangsa dan negara. Globalisasi 

yang terus berlangsung akan meningkatkan persaingan di berbagai bidang termasuk 

sektor ketenagakerjaan. Demimikian juga perkembangan teknologi telekomunikasi 

dan informasi (TIK) yang pesat dan sarana dan prasarana transportasi menimbulkan 

dampak lalu-lintas tenaga kerja maik meningkat dalam negara dan antar negara. 

Dalam situasi seperti di atas maka keunggulan komparatif (comparative-advantage) 

saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan keunggulan-kompetitif (competitive-advantage) 

bagi tenaga kerja yang akan memasuki pasar tenaga kerja. 
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Untuk mencapai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di atas 

diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan angkatan kerja 

yang memiliki kompetensi dalam rangka mencapai keunggulan-keunggulan tersebut 

di atas. Untuk mempersiapkan angkatan kerja tingkat menengah, peran pendidikan 

kejuruan, dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat strategis.  

Mengacu pada prioritas kebijakan pembangunan pendidikan nasional, baik 

yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2010-2014 maupun yang dimuat dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 

Nasional (Renstra Kemendiknas) 2010-2014, dalam upaya meningkatkan mutu dan 

pemerataan pendidikan, pemerintah telah merencanakan sebuah inovasi pendidikan 

dengan menerapkan Kurikulum 2013, yang diharapkan mampu menghasilkan insan 

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu 

mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang 

terintegrasi (Moh. Nuh, 2013). Selanjutnya Moh. Nuh (2013) sebagai Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan bahwa pengembangan Kurikulum 2013, 

selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada 

kurikulum 2006, bertujuan juga untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu 

lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima 

materi pembelajaran. 

Ketetapan dalam RPJMN 2010-2014 mensyaratkan adanya penyempurnaan 

pada dua hal yaitu proses pembelajaran dan kurikulum.  Mengenai proses 

pembelajaran RPJMN 2010-2014 mengamanatkan agar terjadi perubahan dalam 

proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak lagi diartikan sebagai “teaching to 

the test” tetapi perlu diarahkan kepada pengembangan potensi anak dalam belajar. 

Pendidikan dan dalam hal ini kurikulum sebagai “the heart of education” (Klein) 

harus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu hidup dan berperan aktif dalam 

kehidupan lokal, nasional, dan lokal yang mengalami perubahan dengan cepat 

tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Oliva, kurikulum perlu memperhatikan 
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perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, ilmu, kepemimpinan, dan politik. 

Perubahan-perubahan yang dikemukakan di atas memberikan landasan kuat bagi 

perubahan suatu kurikulum.  Kurikulum sebagai salah satu masukan instrumental 

(instrumental input) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada atuan 

pendidikan, meskipun pengertian kurikulum dapat diartikan sangat luas sebagai 

segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Perubahan kurikulum dimaksudkan sebagai salah satu bentuk reformasi 

pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan tersebut 

merupakan konsekwensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, 

ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum 

sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Tetapi, dalam 

implementasi kurikulum baru akan menibulkan perbedaan persepsi antara pemegang 

kebijakan dengan pelaku kebijakan. Pemegang kebijakan memiliki asumsi bahwa 

pelaku kebijakan (guru) kurang menyukai perubahan, sedangkan dari sisi guru juga 

meyakini bahwa pemegang kebijakan tidak memahami kenyataan-kenyataan yang 

terjadi pada saat dilaksanakannya pembelajaran (Puskur, 2008). 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan implementasi pelaksanaan kurikulum 2013, 

khususnya menyangkut pembelajaran scientific khususnya pada SMK yang 

menyelenggarakan Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan se Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dapat dirumuskan permasalahan penelitian apakah kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi guru dalam implementasi pembelajaran ilmiah (scientific learning) 

dalam kurikulum 2013. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum 2013 

dalam  mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan 

observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang 
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diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran, sehingga daya 

saing meningkat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Secara spesifik tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam 

implementasi pembelajaran ilmiah (scientific learning) dalam kurikulum 2013.   

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian tentang kesiapan guru dalam implementasi kurikulum 2013 

pada guru program keahlian TKR ini diharapkan mempunyai manfaat: 

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

mempersiapkan dan meningkatkan kesiapan serta inovasi guru dalam 

implementasi kurikulum 2013 secara lebih mudah   

2. Bagi SMK program keahlian TKR, hasil penelitian ini dapat digunakan  sebagai 

pedoman dalam pengembangan kapasitas guru dalam implementasi kurikulum 

2013 khususnya dalam pengembangan inovasi pembelajaran. Sehingga sekolah 

mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

kondisi serta potensi yang dimiliki sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengembangan Kurikulum 2013 

Kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan 

kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Dalam pengembangan kurikulum pada tingkat 

satuan pendidikan akan menyangkut banyak faktor, mempertimbangkan isu-isu 

mengenai kurikulum, siapa yang dilibatkan, bagimana prosesnya, apa tujuannya, dan 

kepada siapa kurikulum itu ditujukan.  Pada umumnya para ahli kurikulum 

memandang bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan dan merupakan suatu siklus dari beberapa komponen. Ralph W.(1975) 

dalam bukunya yang masih dipakai sampai sekarang, menyajikan empat langkah 

pengembangan (Four-Step Model) dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 

mendasar yang harus dijawab dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu : (a) 

what educational purposes should the school seek to attain?, (b) what educational 

experiences can be provided that are likely to attain these purposes ?, (c) how can 

these educational experiences be effectively organized ?, (d) how can we determine 

wether these purposes are being attained ?. 

Pertanyaan pertama pada hakikatnya merupakan arah dari suatu program atau 

tujuan kurikulum, pertanyaan kedua berkenaan dengan isi/konten yang harus 

diberikan untuk mencapai tujuan, pertanyaan ketiga berkenaan dengan strategi 

pelaksanaan, dan pertanyaan keempat berkenaan dengan penilaian (evaluasi) 

pencapaian tujuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi komponen utama yang 

harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pengembangan kurikulum di sekolah. 

Komponen-komponen itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling pengaruh 

mempengaruhi, berinteraksi, berinterelasi satu sama lain dan membentuk suatu 

sistem. Dalam kaitannya dengan komponen isi kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

dalam panduan penyusunan telah ditetapkan sistematikanya, yaitu mencakup: (1) 

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) struktur dan muatan kurikulum, dan 

(3) kalender pendidikan. 
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Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi 

mencakup semua pengalaman belajar (learning experiences) yang dialami siswa dan 

mempengaruhi perkembangan pribadinya. Bahkan Castetter, William, B (2004). 

memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di 

bawah tanggung jawab sekolah (all of the activities that are provided for the students 

by the school). Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi 

mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas.   

Sebagaimana telah disampaikan di atas, pada umumnya definisi kurikulum 

terfokus pada salah satu dimensi kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran. 

Sehingga ketika kurikulum didefinisikan sebagai rangkaian hasil belajar 

menghasilkan kurikulum yang berorientasi hasil belajar (outcomes-based 

curriculum). Pengertian yang dikemukakan sering hanya berkenaan dengan salah satu 

dimensi kurikulum yaitu dimensi ide, dimensi dokumen, dimensi implementasi 

(Hasan, 1999). Meskipun sebenarnya secara teknis kurikulum mencakup dimensi ide, 

dokumen tertulis, implementasi, dan hasil (Hasan, 2000) dan oleh karena itu definisi 

teknis yang dikemukakan seharusnya mencakup keempat dimensi tersebut bukan 

hanya mengenai salah satu dimensi kurikulum. Ruang lingkup kurikulum yang luas 

mencakup berbagai dimensi seringkali tidak tercermin dengan baik dalam definisi 

kurikulum.  

Ide kurikulum adalah jawaban pendidikan terhadap kebutuhan dan tantangan 

masyarakat dikemukakan oleh Oliva (1982). Definisi ini sering dilupakan orang 

padahal kurikulum dalam pengertian ini teramat penting karena definisi ini 

menggambarkan posisi pedagogis kurikulum dalam mengembangkan potensi peserta 

didik, dan landasan bagi pertanyaan utama yang harus dijawab ketika proses 

pengembangan suatu kurikulum akan dimulai. Oleh karena itu, pengertian  ini sangat 

fundamental dan menggambarkan posisi sesungguhnya kurikulum dalam suatu proses 

pendidikan. Atas dasar pemikiran tersebut, Klein (1999) menempatkan posisi 

kurikulum sebagai ”the heart of education”.  Dengan posisi tersebut maka proses 

pengembangan kurikulum tidak boleh hanya terjebak pada pengertian kurikulum 
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yang berkaitan dengan dimensi kurikulum semata dan bersifat praktis tetapi dimulai 

dengan jawaban yang diberikan pendidikan terhadap tantangan masyarakat bagi 

kehidupan manusia Indonesia di masa kini dan masa mendatang. 

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan 

kurikulum di dalam pendidikan  dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka 

pemerintah berupaya untuk mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang 

lebih adaptif terhadap tuntutan dan perkembangan IPTEK. Pengembangan kurikulum 

perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan 

internal maupun tantangan eksternal. Disamping itu, di dalam menghadapi tuntutan 

perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan 

tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dan hal pembelajaran 

yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan 

penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang 

diinginkan dengan apa yang dihasilkan. 

Salah satu upaya meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, pemerintah 

telah menetapkan kebijakan sebagai sebuah inovasi pendidikan dengan menerapkan 

Kurikulum 2013, yang diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi (Moh. Nuh, 2013). Pengembangan Kurikulum 2013, 

selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada 

kurikulum 2006, bertujuan juga untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu 

lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima 

materi pembelajaran. 

Pengembangan kurikulum baru didasarkan pada konsep curriculum 

development, dimana keseluruhan dimensi kurikulum yaitu ide, desain, implementasi 

dan evaluasi kurikulum direncanakan dalam satu kesatuan. Konsep curriculum 

development menghendaki suatu tim yang sejak awal merancang pengembangan ide 
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kurikulum (curriculum idea), dokumen kurikulum (curriculum construction), 

implementasi kurikulum (curriculum implementation), dan evaluasi kurikulum 

(curriculum evaluation) dalam suatu desain utuh (grand design). 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis 

kompetensi adalah “outcomes-based curriculum” dan oleh karena itu pengembangan 

kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. 

Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian 

kompetensi. Keberhasilan kurikulum dartikan sebagai pencapaian kompetensi yang 

dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Sehingga tujuan dari 

kurikulum 2013 adalah mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

peradaban dunia. 

B. Tugas dan Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang 

peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui 

pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi 

pembelajaran, peranan pendidik (guru, dosen, pamong pelajar, instruktur, tutor, 

widyaiswara) dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang 

dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini 

disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi 

proses pembelajaran, yang diperankan oleh pendidik yang tidak dapat digantikan oleh 

teknologi. Fungsi mereka tidak akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik 

dan pengajar bagi peserta didiknya. Begitu pun dengan tenaga kependidikan (kepala 

sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi) mereka bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

Sehubungan dengan tuntutan ke arah profesionalisme tenaga pendidik dan 

kependidikan, maka semakin dirasakannya desakan untuk peningkatan mutu 
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pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen 

pendidikan nasional. Isu klasik yang selalu muncul selama ini ialah: usaha apa yang 

paling tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan.   

Didalam penyelenggaraan pendidikan  yang bermutu ,guru mempunyai peran 

fungsi, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2 ) UU No 20 tentang  

Sistem pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik meru[akan tenaga 

profesional. 

Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mtu dankualitas  layanan  

dan produknya, layanan guru  harus memenuhi kebutuhan masyarakat, serta 

memaksimalkan kemampuan peserta didik, sehingga menghasilkan lulusan yang 

memiliki kualiatas dan daya saing di era global. Sejalan dengan pendapat Saud 

(2009:55) guru yang profesioinal adalah guru yang dapat melakukan tugas 

mengajaarnya dengan baik .Dalm mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan 

yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 

Bagi sementara guru, menghadapi perubahan yang cepat dalam pendidikan 

dapat membawa dampak kecemasan dan ketakutan. Perubahan dan pembaharuan 

pada umumnya membawa banyak kecemasan dan ketidak-nyamanan. Implikasi 

perubahan dalam dunia pendidikan, bukan perkara mudah, karena mengandung 

konsekwensi teknis dan praksis, serta psikologis bagi guru. Misalnya perubahan 

kurikulum, atau perubahan kebijakan pendidikan. Perubahan itu tidak sekedar 

perubahan struktur dan isi kurikulum. Atau sekedar perubahan isi pembelajaran. 

Tetapi perubahan yang menuntut perubahan sikap dan perilaku dari para guru. 

Misalnya perubahan karakter, mental, metode, dan strategi dalam pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran di kelas menyangkut metodologi dan strategi. 

Bagaimana seorang guru menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan; ditentukan oleh kemampuan dan ketrampilan guru. 

Pembelajaran yang menyenangkan dapat mewujudkan pembelajaran yang dinamis, 

dan demokratis. Penggunaan teknologi pembelajaran berbasis computer menjadi 
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keharusan. Para guru seharusnya cepat untuk beradaptasi. Seorang guru yang gagap 

teknologi, menjadi suatu keniscayaan untuk menggunakan teknologi computer dalam 

proses pembelajaran di kelas. Dan komputer menjadi barang asing baginya. 

Kemajuan teknologi (computer) mestinya dapat mempermudah bagi guru dalam 

melaksanakan tugas kependidikan yang diemban. Pembelajaran di kelas pun menjadi 

hidup, menarik, dan menyenangkan. Situasi kelas yang menyenangkan, dan 

pengelolaan kelas yang dinamis, dapat mempermudah pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Sebagaimana dikenal istilah quantum teaching, quatum learing, dan enjoy 

learning dalam praktek pembelajaran di sekolah, hakekatnya mengembangkan suatu 

model dan strategi pembelajaran yang efektif dalam suasana menyenangkan dan 

penuh makna. Guru efektif berarti guru demokratis. Guru demokratis biasanya 

memilih metode pembelajaran dialogis. Guru dan murid secara bersama-sama sebagai 

subyek dalam proses belajar. Proses belajar menjadi proses pencarian bersama. 

Proses itu dalam kelas dilaksanakan dengan suasana menyenangkan dan saling 

membutuhkan. Untuk mencapai kondisi pembelajaran seperti itu, membutuhkan 

adanya gerakan pembaharuan pembelajaran. 

C. Proses Pembelajaran  

Mutu pendidikan dipengaruhi banyak faktor, yaitu siswa, pengelola sekolah 

(kepala sekolah, guru, staf, dan dewan/komite sekolah), lingkungan (orangtua, 

masyarakat, dan sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum (Suhartoyo, 2005:2). 

Hal senada juga dikemukakan oleh Syamsul. (2004: 8) bahwa usaha peningkatan 

kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan 

kualitas sistem penilaian. Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik 

akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Selanjutnya sistem penilaian yang baik 

akan mendorong guru untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi 

siswa untuk belajar yang lebih baik. 

Salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan dengan 

demikian adalah proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan salah satu faktor 
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penting untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi baik terhadap proses 

maupun hasil pembelajaran. Evaluasi dapat mendorong siswa untuk lebih giat belajar 

secara terus menerus dan juga mendorong guru untuk lebih meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran serta mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan 

kualitas manajemen sekolah. 

Konteks program pembelajaran di sekolah menurut Mardapi (2003:8) bahwa 

keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari hasil belajar yang dicapai 

siswa. Di sisi lain evaluasi pada program pembelajaran membutuhkan data tentang 

pelaksanaan pembelajaran dan tingkat ketercapaian tujuannya. Keberhasilan program 

pembelajaran selalu dilihat dari aspek hasil belajar, sementara implementasi program 

pembelajaran di kelas atau kualitas proses pembelajaran itu berlangsung jarang 

tersentuh kegiatan penilaian. 

Pembelajaran yang sering juga disebut dengan belajar mengajar, sebagai 

terjemahan dari istilah instructional terdiri dari dua kata, belajar dan mengajar. 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Woolfolk dan Nicolich (1984:159) yang 

mengatakan bahwa : learning is a change in a person that comes about as a result of 

experience. Belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang berasal dari hasil 

pengalaman. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan, daya 

reaksi, dan daya penerimaan yang ada pada individu (Sujana dan Ibrahim, 2004:28). 

Menurut aliran behavioristik, kegiatan belajar terjadi karena adanya 

kondisi/stimulus dari lingkungan. Kegiatan belajar merupakan respons/reaksi 

terhadap kondisi/stimulus lingkungannya. Belajar tidaknya seseorang tergantung 

kepada faktor kondisional dari lingkungan. Lingkungan dapat berupa lingkungan 

keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri dari 

guru, media pembelajaran, buku teks, kurikulum, teman sekelas, peraturan sekolah, 

maupun sumber-sumber belajar lainnya. 
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Salah seorang tokoh aliran behavioristik, Gagne (dalam Gredeer dan Margaret 

(1986:121) mengemukakan bahwa : ”belajar terdiri dari tiga komponen penting, yaitu 

kondisi internal (internal conditions of learning), kondisi eksternal (external 

conditions of learning), dan hasil belajar (outcomes of learning)”. Berdasarkan 

tinjauan proses, pembelajaran terdapat dua kegiatan yang terjadi dalam satu kesatuan 

waktu dengan pelaku yang berbeda. Pelaku belajar adalah siswa sedangkan pelaku 

pengajar (pembelajar) adalah guru. Kegiatan siswa dan kegiatan guru berlangsung 

dalam proses yang bersamaan untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Jadi 

dalam proses pembelajaran terjadi hubungan yang interaktif antara guru dengan siswa 

dalam ikatan tujuan instruksional. Karena pelaku dalam proses pembelajaran adalah 

guru dengan siswa, maka keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari faktor 

guru dan siswa. Sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah 

suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisir lingkungan yang ada di sekitar 

siswa sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan kegiatan belajar. Hal 

ini dipertegas oleh Sudjana (2000: 29) yang menyatakan bahwa : ”mengajar adalah 

suatu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan kegiatan belajar”. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam menghadapi masa depan 

perlu dilakukan perubahan paradigma pembelajaran melalui pergeseran tata cara 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas atau 

lingkungan sekitar lembaga pendidikan tempat peserta didik menimba ilmu. 

Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Jika dahulu biasanya yang 

terjadi adalah guru berbicara dan siswa mendengar, menyimak, dan menulis, 

maka sekarang guru harus lebih banyak mendengarkan siswanya saling 

berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. Fungsi guru dari pengajar 

berubah dengan sendirinya menjadi fasilitator bagi siswa-siswanya.  

2. Dari satu arah menuju interaktif. Jika dahulu mekanisme pembelajaran yang 

terjadi adalah satu arah dari guru ke siswa, maka saat ini harus terdapat interaksi 
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yang cukup antara guru dan siswa dalam berbagai bentuk komunikasinya. Guru 

berusaha membuat kelas semenarik mungkin melalui berbagai pendekatan 

interaksi yang dipersiapkan dan dikelola.   

3. Dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Jika dahulu siswa hanya dapat bertanya 

pada guru dan berguru pada buku yang ada di dalam kelas semata, maka sekarang 

ini yang bersangkutan dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja 

yang dapat dihubungi serta diperoleh via internet.   

4. Dari pasif menuju aktif-menyelidiki. Jika dahulu siswa diminta untuk pasif saja 

mendengarkan dan menyimak baik-baik apa yang disampaikan gurunya agar 

mengerti, maka sekarang disarankan agar siswa lebih aktif dengan cara 

memberikan berbagai pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya. 

5. Dari maya/abstrak menuju konteks dunia nyata. Jika dahulu contoh-contoh yang 

diberikan guru kepada siswanya kebanyakan bersifat artifisial, maka saat ini sang 

guru harus dapat memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari dan relevan dengan bahan yang diajarkan.   

6. Dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Jika dahulu proses pembelajaran 

lebih bersifat personal atau berbasiskan masing-masing individu, maka yang 

harus dikembangkan sekarang adalah model pembelajaran yang mengedepankan 

kerjasama antar individu.  

7. Dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan. Jika dahulu 

ilmu atau materi yang diajarkan lebih bersifat umum (semua materi yang 

dianggap perlu diberikan), maka saat ini harus dipilih ilmu atau materi yang 

benar-benar relevan untuk ditekuni dan diperdalam secara sungguh-sungguh 

(hanya materi yang relevan bagi kehidupan sang siswa yang diberikan). 

8. Dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. Jika dahulu siswa 

hanya menggunakan sebagian panca inderanya dalam menangkap materi yang 

diajarkan guru (mata dan telinga), maka sekarang semua panca indera dan 

komponen jasmani-rohani harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

(kognitif, afektif, dan psikomotorik). 
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9. Dari alat tunggal menuju alat multimedia. Jika dahulu guru hanya mengandalkan 

papan tulis untuk mengajar, maka saat ini diharapkan guru dapat menggunakan 

beranekaragam peralatan dan teknologi pendidikan yang tersedia, baik yang 

bersifat konvensional maupun moderen. 

10. Dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif. Jika dahulu siswa harus 

selalu setuju dengan pendapat guru dan tidak boleh sama sekali menentangnya, 

maka saat ini harus ada dialog antara guru dan siswa untuk mencapai kesepakatan 

bersama. 

11. Dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. Jika dahulu semua siswa 

tanpa kecuali memperoleh bahan atau konten materi yang sama, maka sekarang 

ini setiap siswa berhak untuk mendapatkan konten sesuai dengan ketertarikan atau 

keunikan potensi yang dimilikinya. 

12. Dari usaha sadar tunggal menuju jamak. Jika dahulu siswa harus secara seragam 

mengikuti sebuah cara dalam berproses maka yang harus ditonjolkan sekarang 

justru adanya keberagaman inisiatif yang timbul dari masing-masing individu. 

13. Dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Jika 

dahulu siswa hanya mempelajari sebuah materi atau fenomena dari satu sisi 

pandang ilmu, maka sekarang konteks pemahaman akan jauh lebih baik 

dimengerti melalui pendekatan pengetahuan multi disiplin. 

14. Dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Jika dahulu seluruh 

kontrol dan kendali kelas ada pada sang guru, maka sekarang siswa diberi 

kepercayaan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan aktivitasnya masing- 

masing. 

15. Dari pemikiran faktual menuju kritis. Jika dahulu hal-hal yang dibahas di dalam 

kelas lebih bersifat faktual, maka sekarang harus dikembangkan pembahasan 

terhadap berbagai hal yang membutuhkan pemikiran kreatif dan kritis untuk 

menyelesaikannya. 

16. Dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Jika dahulu 

yang terjadi di dalam kelas adalah “pemindahan” ilmu dari guru ke siswa, maka 



23 
 

dalam abad XXI ini yang terjadi di kelas adalah pertukaran pengetahuan antara 

guru dan siswa maupun antara siswa dengan sesamanya. 

D. Pembelajaran Sientific dalam Implementasi Kurikulum 2013 

Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi 

antara lain berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih 

dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, 

kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba 

untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup 

dalam masyarakat yang mengglobal. Disamping itu generasi Indonesia juga harus 

memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki 

kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan memiliki rasa tanggung-jawab 

terhadap lingkungan. Dilihat dari persepsi masyarakat, pendidikan di Indonesia saat 

ini dinilai terlalu menitik-beratkan pada aspek kognitif dan beban siswa dianggap 

terlalu berat. Selain itu pendidikan juga dinilai kurang bermuatan karakter.  

Penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan perkembangan 

pengetahuan yang terkait dengan perkembangan neurologi dan psikologi serta 

perkembangan pedagogi yang terkait dengan observation-based (discovery) learning 

serta collaborative learning. Salah satu ciri kurikulum 2013 adalah adanya perubahan 

proses pembelajaran yang semula teacher centered menjadi student centered. 

Sementara itu proses penilaian yang semula berbasis output berubah menjadi berbasis 

proses dan output khususnya dalam penilaian autentik (authentic assessment) dalam 

menilai proses dan hasil belajar secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk 

ranah sikap, keterampilan dan tingkat pengetahuan seperti penalaran, memori, atau 

proses, melalui penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian porto folio dan penilaian 

tertulis. 

Berdasarkan pada analisis kemampuan yang penting dan dibutuhkan pada 

abad ke-21, maka Kurikulum 2013 merancang proses pembelajaran yang 

mengedepankan pengalaman personal dan kolektif melalui pengamatan, bertanya, 

menalar, dan berani bereksperimen yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 
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kreativitas anak didik. Pendekatan ini familiar disebut sebagai pembelajaran berbasis 

pengamatan (observation-based learning). Selain itu proses pembelajaran juga 

diarahkan untuk membiasakan anak didik beraktivitas secara kolaboratif dan 

berjejaring. Pada ragam pembelajaran tersebut, beberapa konsep metode 

pembelajaran yang selama ini berkembang di dunia pendidikan kembali ditegaskan 

untuk digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran Kurikulum 2013. Konsep-

konsep pendekatan utama yang diacu antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Student centered: proses pembelajaran berpusat pada siswa/anak didik, guru 

berperan sebagai fasilitator atau pendamping dan pembimbing siswa dalam proses 

pembelajaran, oleh karena itu guru bukan satu-satunya sumber belajar, banyak 

sumber belajar berbasis internet dan lingkungan sekitar yang dapat digunakan. 

2. Active and cooperative learning: dalam proses pembelajaran siswa harus aktif 

untuk bertanya, mendalami, dan mencari pengetahuan untuk membangun 

pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan eksperimen pribadi dan 

kelompok, metode observasi, diskusi, presentasi, melakukan proyek sosial dan 

sejenisnya adalah beberapa bentuk pembelajaran aktif dan kerjasama. 

3. Contextual: pembelajaran harus mengaitkan dengan konteks sosial di mana anak 

didik/siswa hidup, yaitu lingkungan kelas, sekolah, keluarga, masyarakat.  

Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, aktif dan saling 

kerjasama serta kontekstual tersebut diharapkan dapat betul-betul menunjang capaian 

kompetensi anak didik secara optimal. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 

untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah 

(saintifik). Pendekatan Saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran 

diterapkan berdasarkan teori tertentu. Lebih lanjut Kemendikbud (2013) memberikan 

konsepsi tersendiri bahwa pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam 

pembelajaran didalamnya mencakup komponen: mengamati, menanya, menalar, 

mencoba/mencipta, menyajikan/mengkomunikasikan. Metode ilmiah merujuk pada 

teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh 
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pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk 

dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-

bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip 

penalaran yang spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian 

aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi 

atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 

didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, 

bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan 

tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri 

atas kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui), 

merumuskan pertanyaan (dan merumuskan hipotesis), mencoba/mengumpulkan data 

(informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ menganalisis/mengolah data 

(informasi) dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari 

kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-

langkah tersebut dapat dilanjutkan dengan kegiatan mencipta.  

Prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik kurikulum 

2013, yakni : (1) peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu; (2) peserta didik 

belajar dari berbagai sumber belajar; (3) proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan ilmiah; (4) pembelajaran berbasis kompetensi; (5) pembelajaran terpadu; 
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(6) pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran 

multi dimensi; (7) pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif; (8) peningkatan 

keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard-skills dan soft-skills; (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) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; (13) pengakuan atas 

perbedaan individualdan latar belakang budaya peserta didik; dan (14) suasana 

belajar menyenangkan dan menantang. 

E. Hasil Studi Pendahuluan  

Perubahan kurikulum dimaksudkan sebagai salah satu bentuk reformasi 

pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan tersebut 

merupakan konsekwensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, 

ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum 

sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Tetapi, dalam 

implementasi kurikulum baru akan menibulkan perbedaan persepsi antara pemegang 

kebijakan dengan pelaku kebijakan. Pemegang kebijakan memiliki asumsi bahwa 

pelaku kebijakan (guru) kurang menyukai perubahan, sedangkan dari sisi guru juga 

meyakini bahwa pemegang kebijakan tidak memahami kenyataan-kenyataan yang 

terjadi pada saat dilaksanakannya pembelajaran. 

Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan bisa 

menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya 

perubahan. Dalam penerapan metode inkuiri atau discovery learning peran guru 

menjadi penting, karena dalam kurikulum 2013 diharapkan guru dapat mendorong 

peserta didik, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 
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mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka 

ketahui setelah menerima materi pembelajaran. 

Beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013 

bagi guru sebagai ujung tombak dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 

khususnya bagi guru pada tingkat satuan pendidikan SMK adalah (1) belum 

tersedianya perangkat kurikulum yang sedianya akan disiapkan oleh pemerintah 

meliputi silabus dan RPP, (2) buku pegangan guru dan siswa, (3) adanya tuntutan 

pembelajaran tematik dimana dalam pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran tematik terpadu, guru harus dapat menggunakan seoptimal mungkin 

semua lingkungan belajar yang ada di sekitar; (4) menerapkan metode inkuiri atau 

discovery learning, agar siswa lebih aktif mengembangkan kemampuannya untuk 

memecahkan malalah yang dihadapi, (5) menerapkan konsep penilaian autentik 

dalam menilai proses dan hasil belajar. 

Kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran tematik antara lain : (1) guru 

mengalami kesulitan dalam menjabarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

ke dalam indikator terutama dalam hal menentukan kata kerja operasional yang tepat; 

(2) guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema tidak selalu sesuai 

dengan kondisi lingkungan belajar siswa; (3) guru kesulitan cara melakukan 

pemetaan bagi Kompetensi Dasar yang lintas semester dan Kompetensi Dasar yang 

tidak sesuai dengan tema; (4) beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada 

sangat beragam pendekatannya sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk 

menggunakan; (5) guru kesulitan dalam merumuskan keterpaduan berbagai mata 

pelajaran pada langkah pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan 

teknik survei terhadap guru sekolah menengah kejuruan (SMK) pada program 

keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) di Propinsi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri pada Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) yang berada di 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan subyek penelitian guru produktif dan 

adaptif. Waktu penelitian dimulai pada April 2015 sampai dengan Juli 2015. 

C. Populasi dan Sampel 

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua Guru SMK Negeri, 

adaptif dan produktif pada Program keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) yang 

mencapai 122 orang guru pada mata diklat produktif di wilayah Propinsi DIY meliputi 

SMKN 2 dan SMKN 3 Yogyakarta, SMKN 2 Depok dan SMKN Seyegan Sleman, SMKN 

Sedayu bantul, SMKN 2 Wonosari Gunung Kidul dan SMKN 2 Pengasih Kulon Progo 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian survei ini dilakukan dengan dokumentasi, 

angket, dan wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk menjaring data penelitian ini dengan instrumen lembar pencatat 

dokumen, kuesioner, dan pedoman wawancara. 

F. Analisis Data 

Untuk menganalisis data kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013 

yang dijaring dengan instrumen di atas dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dan juga analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Implementasi Kurikulum 2013 sebagai suatu kebijakan nasional dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan dan menjawab tantangan pendidikan di masa yang akan 

datang masih menjadi salah satu sumber permasalahan yang harus dihadapi oleh sekolah 

pada umumnya dan guru pada khususnya. Permasalahan tersebut disebabkan belum jelasnya 

bagaimana penerapan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut di pada tiap satuan 

pendidikan. Kurikulum 2013 berorientasi kepada peningkatan dan keseimbangan antara 

kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge), sehingga 

dalam pembelajaran kurikulum 2013 dikenal dengan pendekatan scientific. Pendekatan ini 

lebih menekankan pada pembelajaran yang mensyaratkan agar siswa lebih aktif dan berpusat 

pada siswa (student centered). Pendekatan ini paling tidak dilaksanakan dengan melibatkan 

tiga model pembelajaran, di antaranya problem based learning, project based learning dan 

discovery learning. Dalam ketiga model pembelajaran ini guru memiliki peran yang sangat 

strategis dalam keberhasilan implementasi kurikulum di lapangan. Guru memiliki kontribusi 

yang sangat besar dalam implementasi kurikulum, sehingga sangat berkaitan erat dengan 

kualitas kinerja guru dan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam impelemntasi kurikulum 

2013 yang telah dilaksanakan oleh SMK dipropinsi DIY pada umumnya didapatkan beberapa 

temuan yang berhubungan dengan kesulitan guru dalam pembelajaran dapat dijelaskan di 

bawah ini. 

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan 

strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian 

dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik 

(khususnya guru) tetap dominan meskipun perkembangan teknologi informasi dan media 

dalam proses pembelajaran telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan oleh 

karena terdapat beberapa dimensi-dimensi dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses 

pembelajaran, peranan guru atau pendidik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Peran guru 

tidak dapat dihapuskan sebagai fasilitator dan dan pengajar dalam proses pembelajaran. 

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sumber daya manusia potensial yang 

sangat berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan baik pada level mikro maupun makro. 
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Sebagai mana tersirat dalam Undang-Undang no 14 tahun 2007, guru sebagai agen 

pembelajaran memiliki tugas untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Dalam program 

implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan di Propinsi DIY, bagi guru kelas X (kelas I) 

telah dituntut untuk dapat mengimplementasikan kurikulum 2013.  

Beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013 bagi guru 

sebagai ujung tombak dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 khususnya bagi guru 

pada tingkat satuan pendidikan SMK adalah (1) belum tersedianya perangkat kurikulum yang 

sedianya akan disiapkan oleh pemerintah meliputi silabus dan RPP, (2) buku pegangan guru 

dan siswa, (3) adanya tuntutan pembelajaran tematik dimana dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran tematik terpadu, guru harus dapat menggunakan 

seoptimal mungkin semua lingkungan belajar yang ada di sekitar; (4) menerapkan metode 

inkuiri atau discovery learning, agar siswa lebih aktif mengembangkan kemampuannya untuk 

memecahkan malalah yang dihadapi, (5) menerapkan konsep penilaian autentik dalam 

menilai proses dan hasil belajar.  

1. Pengetahuan guru terhadap kurikulum 2013 

Perubanhan dari Kurikulum 2006 (KTSP) yang dikembangkan menjadi Kurikulum 

2013 dengan dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad ke 21 yang 

ditandai dengan abad ilmu pengetahuan,knowlwdge-based society dan kompetensi masa 

depan. Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam 

mempersiapan manuasi Indonesia yang mampu menjadikan tantangan abad 21 sebagai 

sebuah peluang, oleh karenannya Guru sebagai ujung tombak dalam suksesnya implementasi 

kurikulum perlu diberikan pembekalan yang cukup dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dalam 

rangka implementasi kurikulum akan diikuti oleh guru kelas I, kelas IV pada jenjang SD, 

kelas VII pada jenjang SMP, dan kelas X pada jenjang SMA/SMK. 

Sebagaimana banyak disampaikan bahwa dalam implementasi kurikulum 2013 

diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi guru khususnya dalam implementasi, 

karena pemerintah akan mengembangkan kurikulum yang dikembangkan oleh pusat pada 

level makro dan berlaku secara nasional, yang di dalamnya memuat Rasional, Struktur 

Kurikulum dan Beban Belajar, Kerangka implementasi, Silabus, dan Buku induk untuk setiap 

jenis dan jenjang pendidikan, kemudian daerah bertugas mengembangkan kurikulum daerah 
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(kurda) yang merupakan bagian dari KTSP. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini 

khususnya pada jenjang pendidikan SMK semua perangkat kurikulum belum tersedia. 

Sehingga guru mengembangkan pembelajaran sesuai dengan persepsinya masing-masing 

seperti yang pernah didapatkan pada saat mengikuti pelatihan kurikulum 2013. Berdasarkan 

hasil angket penelitian yang disebarkan kepada sejumlah 122 orang guru produktif pada mata 

diklat TKR di wilayah Propinsi DIY meliputi SMKN 2 dan SMKN 3 Yogyakarta, SMKN 2 

Depok dan SMKN Seyegan Sleman, SMKN Sedayu bantul, SMKN 2 Wonosari Gunung 

Kidul dan SMKN 2 Pengasih Kulon Progo didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1 Pengetahuan Guru terhadap Kurikulum 2013 

Pemahaman terhadap dokumen peraturan dalam kurikulum 2013 80% 

Pemahaman terhadap rumusan kompetensi lulusan dalam Kurikulum 2013 80% 

Pemahaman terhadap tingkat berpikir dalam proses pembelajaaran 70% 

Pemahaman terhadap model dan materi pembelajaran Kurikulum 2013 80% 

Pemahaman terhadap penilaian Kurikulum 2013 80% 

Cara pembuatan RPP 80% 

Rata-rata pengetahuuan guru terhadap kurikulum 2013 78% 

 

Berdasarkan analisis angket hasil penelitian nampak bahwa sebagian besar dengan rata-rata 

pengetahuan sebesar 78%, bahkan semua guru telah memiliki pengetahuan tentang kurikulum 

2013, pengetahuan yang dimiliki lebih banyak didapatkan dari mengikuti kegiatan diklat 

sosialisasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh sekolah bekerjasama dengan dinas 

pendidikan kabupaten/kota setempat. hal yang paling dirasa kurang dalam pengetahuan 

terhadap kurikulum 2013 adalah pemahaman terhadap tingkat berpikir dalam proses 

pembelajaaran, sehingga guru terkadang masih memberikan pembelajaran dengan model dan metode 

yang berpusat pada guru dengan memberikan ceramah. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum 2013, yaitu 

penetapan strategi kompetensi yang akan dicapai, pengembangan strategi untuk mencapai 

kompetensi, dan evaluasi. Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan tujuan yang 

hendak diperoleh peserta didik, menggambarkan hasil belajar pada aspek pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap. Strategi untuk mencapai kompetensi adalah upaya untuk 

membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan misalnya: membaca, 

menulis, mendengarkan, berkreasi, dan mengobservasi sampai terbentuk suatu kompetensi. 

Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pencapaian kompetensi bagi 

setiap peserta didik.  
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2. Pengetahuan dan Pemahaman guru dalam implementasi pembelajaran ilmiah pada 

kurikulum 2013  

Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, diharapkan dapat menyiapkan dan 

membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Dalam penerapan 

metode pembelajaran scientific learning peran guru menjadi penting, karena dalam 

kurikulum 2013 diharapkan guru dapat mendorong peserta didik, mampu lebih baik dalam 

melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa 

yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. 

Sesungguhnya dalam pembelajaran di SMK kenyataannya sudah melaksanakan 

metode pembelajaran inkuiri atau discovery learning khususnya dalam pembelajaran 

praktikum dan kerja bengkel, hanya saja hal ini tidak disadari sepenuhnya oleh hampir 

sebagian besar guru, bahwa mereka telah mengimplementasikan metode pembelajaran ini. 

Proses yang terjadi dalam pembelajaran khususnya praktikum diantaranya adalah observasi, 

bertanya, bernalar, dan mendiskusikannya terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka 

ketahui setelah menerima materi pembelajaran. 

Tabel 2 Kesiapan guru dalam implementasi pembelajaran sientifik (siencetific learning)   

1. Pengetahuan  dan pemahaman metode pembelajaran sientifik (siencetific 

learning)  dalam pembelajaran Kurikulum 2013  
64% 

2. Kesulitan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan metode 

pembelajaran scientific learning 
 

a. Membuka dan menutup pelajaran 80% 

b. Mengadakan variasi model pembelajaran   56% 

c. menerangkan 64% 

d. mengelola kelas    46% 

e. menggunakan media   42% 

f. membimbing diskusi 48% 

g. teknik bertanya   25% 

h. teknik evaluasi 85% 

i. menyiapkan bahan    67% 

 

Sebagai implementasi dari kurikulum 2013 yang diharapkan mampu menciptakan 

suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, yang pada akhirnya dapat mendorong siswa 

untuk belajar memecahkan masalah. Oleh karenanya dalam implementasi kurikulum 2013 ini 

guru dituntut untuk mampu mengimplementasikan pembelajatan tematik terpadu ini dengan 

berbagai kendala antara lain : (1) guru mengalami kesulitan dalam menjabarkan Standar 
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Kompetensi dan Kompetensi Dasar ke dalam indikator terutama dalam hal menentukan kata 

kerja operasional yang tepat; (2) guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh 

tema tidak selalu sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa; (3) guru kesulitan cara 

melakukan pemetaan bagi Kompetensi Dasar yang lintas semester dan Kompetensi Dasar 

yang tidak sesuai dengan tema; (4) beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada 

sangat beragam pendekatannya sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk 

menggunakan; (5) guru kesulitan dalam merumuskan keterpaduan berbagai mata pelajaran 

pada langkah pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Kesiapan perangkat pembelajaran dalam implementasi pemebelajaran ilmiah 

Pengembangan media pembelajaran ilmiah berbasis information technology (IT) 

merupakan aspek yang sangat penting dalam proses dukungan terhadap kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran ilmiah (scientific learning) dalam implementasi dan 

pengembangan kurikulum 2013 sehingga mutu proses pembelajaran meningkat. Media 

pembelajaran yang dimaksud diantaranya penggunaan media teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) baik sebagai administrasi ataupun sebagai fasilitas dan media 

pembelajaran. Selain itu penggunaan TIK dalam upaya peningkatan mutu proses 

pembelajaran merupakan strategi utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan 

oleh SMK dalam kajian penelitian ini, oleh karena itu strategi pengembangan kurikulum 

berbasis TIK dalam proses pembelajaran menjadi sarana pembelajaran yang sangat penting. 

Sebagai sekolah penyelenggara Kurikulum 2013 di Propinsi DIY yang telah 

melaksanakan kurikulum 2013 dan dikenal luas oleh masyarakat dengan mutu dan kualitas 

pembelajaran yang cukup baik, SMKN penyelenggara kurikulum 2013 memiliki strategi 

pengembangan kurikulum 2013 berbasis TIK untuk mencapai kualitas pembelajaran.  

Berdasarkan analisis data hasil penelitian terhadap subjek penelitian, dapat diungkapkan 

bahwa strategi khusus yang dilakukan untuk pengembangan kurikulum berbasis TIK 

diantaranya sebagai berikut : (a) TIK sebagai media pembelajaran; (b) TIK sebagai sarana 

pendukung kelancaran pembelajaran; (c) TIK sebagai media sumber pembelajaran; (d) TIK 

sebagai fasilitas komunikasi dan pengembangan diri siswa. Adapun pembelajaran berbasis 

TIK dimaksudkan adalah mengintegritaskan TIK kedalam keseluruhan proses kegiatan 

pembelajaran dan dijadikan budaya penggunaan perangkat komputer sebagai media 

penyelesaian pekerjaan dan pembelajaran. 
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Tabel 3 Penyiapan media pembelajaran dalam implementasi pembelajaran sientifik 

(siencetific learning)   

1. Penyediaan media yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam 

mengimplementasikan metode pembelajaran scientific  
46% 

2. Pemenuhan media dalam membantu memudahkan dalam 

mengimplementasikan metode pembelajaran scientific 
56% 

3. Bentuk media yang digunkanan untuk membantu memudahkan dalam 

mengimplementasikan metode pembelajaran scientific  
 

a. Powerpoint  87% 

b. Video 42% 

 

Lebih lanjut dari informasi selama penelitian diketahui bahwa dalam pengembangan 

pembelajaran berbasis IT dikembangkan melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan 

guru-guru serta pengembangan dan peningkatan kualitas siswa, penggunaan multi media, 

pengembangan sarana ICT sebagai sarana pembelajaran, sehingga siswa dapat langsung 

memperoleh gambaran tentang pelajaran yang sedang dipelajari melalui berbagai sumber 

yang tersedia di internet. Namun dalam penggunaan kurikulum 2013 berbasis TIK memaksa 

kepada semua komponen khususnya guru bidang studi dalam menggunakan dan 

mengembangkan semua bahan pengajaran berbasis TIK. Semua guru dituntut untuk dapat 

memahami dan menggunakan semua perangkat TIK dalam pembelajaran. Beberapa kendala 

terkait penggunaan sarana dan prasarana TIK pada awalnya guru merasa kesulitan, namun 

setelah diberikan pelatihan dan pemenuhan sarana pembelajaran berbasis TIK, justru banyak 

memberi kemudahan dalam pembelajaran. 

4. Kesiapan penilaian guru pembelajaran dalam implementasi pembelajaran ilmiah 

Sebagai sebuah terobosan dan inovasi dalam bidang pendidikan, kurikulum 2013 

menitik beratkan pada pengembangan kognitif, afektif dan psikomotor sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlaq mulia, berkualitas di bidang 

akademis dan non akademis, yang dapat diserap dan masuk dunia kerja sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dunia kerja. Sehingga bentuk penilaian yang dituntut bagi guru adalah 

penilaian autentik (authentic assessment) dalam menilai proses dan hasil belajar secara 

signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan tingkat 

pengetahuan seperti penalaran, memori, atau proses, melalui penilaian kinerja, penilaian 

proyek, penilaian porto folio dan penilaian tertulis. 
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Meskipun dalam konsepnya penilaian authentic ini diharapkan mampu 

mendatangkan  berbagai manfaat dan keuntungan diantaranya (a) siswa berperan lebih aktif 

dalam proses penilaian, (b) dapat digunakan untuk siswa dengan berbagai latar belakang 

budaya, gaya belajar, dan kemampuan akademik, (c) tugas yang digunakan dalam penilaian 

otentik lebih menarik dan mencerminkan kehidupan sehari-hari siswa, (d) berkembangnya 

sikap positif terhadap sekolah dan belajar, (e) dapat mempromosikan pendekatan yang lebih 

berpusat pada siswa untuk mengajar. Namun dibalik itu semua guru memiliki beban dan 

memegang peran lebih besar dalam proses penilaian selain melalui program pengujian 

tradisional, keterlibatan ini lebih mungkin untuk memastikan proses evaluasi mencerminkan 

tujuan dan sasaran program, sehingga mampu menyediakan informasi yang berharga kepada 

guru pada kemajuan siswa serta keberhasilan instruksi. Sehingga penilaian otentik 

memerlukan cara baru untuk melaksanakan evaluasi. Sebagian besar guru mengalami 

kesulitan dalam mengembangkan alat evaluasi dalam proses pembelajaran ilmiah (siencetific 

learning), hal ini disebabkan oleh banyaknya aspek yang perlu diamati dan dicermati oleh 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

B. Pembahasan 

Kebijakan program implementasi kurikulum 2013 sebagai sebuah kebijakan nasional 

dalam peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dari sisi 

kuantitas maupun kualitas yaitu dari program-program strategis yang direncanakan sesuai 

dengan kebijakan nasional. 

Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan KTSP dikembangkan menjadi Kurikulum 

2013 didasari pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan 

pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka. 

Perbedaan paradigma atau pola pikir dalam penyusunan Kurikulum 2004 dan KTSP 2006 

dengan Kurikulum 2013. Perubahan tersebut diatas telah disosialisasikan secara luas pada 

semua fihak yang berkepentingan secara langsung dengan pendidikan di sekolah maupun 

fihak lain yang berkepentingan. Strategi yang digunakan dalam sosialisasi Kurikulum 2013 

dengan cara menginformasikan kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 kepada semua 

stakeholder pendidikan khususnya kepada guru, kepala sekolah dan pengawas. Pelatihan guru 

dalam Implementasi Kurikulum 2013 dimulai dengan kegiatan persiapan (penyiapan buku 
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siswa dan buku guru, serta pelatihan guru), pelaksanaan pelatihan guru, evaluasi, dan 

pendampingan guru dalam implementasi kurikulum 2013. Hasil sosialisasi dan diklat 

implementasi kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan (a)  Filosofi dan latar 

belakang penyelenggaraan kurikulum 2013; (b)  Penyiapan perangkat pembelajaran; (c) 

Metode pembelajaran; (d) Sumber pembelajaran; (e) Evaluasi pembelajaran. 

Kurikulum 2013 berorientasi kepada peningkatan dan keseimbangan antara 

kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge), sehingga 

dalam pembelajaran kurikulum 2013 dikenal dengan pendekatan scientific. Pendekatan ini 

lebih menekankan pada pembelajaran yang mensyaratkan agar siswa lebih aktif dan berpusat 

pada siswa (student centered). Pendekatan ini paling tidak dilaksanakan dengan melibatkan 

tiga model pembelajaran, di antaranya problem based learning, project based learning dan 

discovery learning. Dalam ketiga model pembelajaran ini guru memiliki peran yang sangat 

strategis dalam keberhasilan implementasi kurikulum di lapangan. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar, dimana proses pembelajaran ditinjau dari sisi manajemen 

adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan, sehingga terjadi proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Karakteristik proses pembelajaran tersebut haruslah 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memberikan motivasi kepada siswa 

agar mampu membangkitkan semangat belajar, kreatif, dinamis, dan mandiri sesuai dengan 

bakat dan minatnya. Kondisi seperti inilah yang diharapkan dapat terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

Sistem evaluasi yang dikembangkan oleh SMK penyelenggara kurikulum 2013 setiap 

guru mengevaluasi siswa mengenai aspek-aspek keterampilan, kemampaun dan sikap 

melakukan  sesuatu dalam bidang teknologi, baik di dalam workshop, di lingkungan sekolah. 

Pada test semacam ini, soal-soal test biasanya disampaikan dalam bentuk tugas-tugas. 

Penilaiannya dilakukan baik terhadap proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut maupun 

terhadap hasil yang dicapai,  karena pada dasarnya evaluasi merupakan kegiatan untuk 

menentukan mutu atau nilai suatu program dan berfokus kepada keberhasilan program 

tersebut atau kelompok siswa apakah berhasil atau gagal. Untuk membuat penilaian yang 

adil, obyektif, dan akurat, guru harus bersikap optimal, yaitu: (a) Memanfaatkan bukti-bukti 

hasil kerja siswa dari sejumlah penilaian yang dilakukan dengan berbagai cara, (b) membuat 



37 
 

keputusan yang adil terhadap penguasaan kemampuan siswa dengan mempertimbangkan 

hasil kerja yang dikumpulkan seperti dokumen pekerjaan, karya, dan atau prestasi dalam 

bidang karya siswa. 

Bagi SMK Negeri penyelenggara kurikulum 2013,  pembelajaran tidaklah sekedar 

memperkenalkan nilai-nilai (learning to know), tetapi juga harus bisa membangkitkan 

penghayatan dan mendorong menerapkan nilai-nilai tersebut (learning to do) yang dilakukan 

secara kolaboratif (learning to live together) dan menjadikan peserta didik percaya diri dan 

menghargai dirinya (learning to be). Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, dimana proses pembelajaran 

ditinjau dari sisi manajemen adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan 

pengawasan, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Karakteristik 

proses pembelajaran tersebut haruslah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memberikan motivasi kepada siswa agar mampu membangkitkan semangat belajar, kreatif, 

dinamis, dan mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Kondisi seperti inilah yang 

diharapkan dapat terjadi dalam proses pembelajaran dalam kurikulum 2013. Sehingga guru di 

dituntut selalu inovatif terhadap pengembangan pembelajaran dengan memanfaatkan semua 

sumber belajar dan fasilitas yang ada di sekolah. 

Pada SMK Negeri penyelenggara kurikulum 2013 inovasi pembelajaran yang telah 

dilakukan dengan memberi tugas, sehingga dalam pembelajaran harian akan selalu 

membahas dan menyampaikan masalah-masalah lainnya yang dihadapi. Inovasi yang sudah 

dikembangkan oleh team guru dalam implementasi kurikulum 2013, untuk RPP disusun 

berdasarkan silabus dengan inovasi dilakukan setiap saat khususnya pada saat akan mengajar, 

atau bahkan pada awal dituntut untuk membuat RPP untuk satu semester, dengan format 

yang sesuai dengan ISO. Semua metode digunakan, inovasi yang dikembangkan, khususnya 

setiap materi memiliki metode sendiri-sendiri baik ceramah, eksperimen, diskusi, discovery, 

inquiry, dan semua metode digunakan khususnya dalam mencapai KKM siswa. 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Information and 

Communication Technology (ICT) yang digunakan dalam pembelajaran pada SMK Negeri 

penyelenggara kurikulum 2013 dimanfaatkan sebagai alat untuk (a) mentransfer area 

teknologi dari sistem informasi, (b) mendeskripsikan sejumlah sistem informasi, pengguna, 

dan manajemen untuk kepentingan organisasi, disamping termasuk perangkat keras juga 
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mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi, (c) teknologi yang 

menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalan komunikasi kecepatan tinggi yang 

membawa data, suara, dan video, penggunaan teknologi dalam pengendalian dan memproses 

informasi,  keterpaduan antara hardware (komputer, LCD proyektor, printer, camera, scanner, 

dll), shoftware (sistem aplikasi, program aplikasi, dan jaringan seperti internet, LAN, 

program multi media, homepage), dan brainware (SDM yang mengoperasikan hardware dan 

shoftware) dala mendukung program pembelajaran dikelas. 

Disamping itu ICT digunakan Untuk proses pembuatan bahan ajar atau pembelajaran 

dimulain dari penulisan uraian teori, gambar, tabel, penugasan, pembuatan soal, dll yaitu 

dengan sistem manajemen materi pembelajaran (Learning Content Management System). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan di depan, maka 

secara garis besar penelitian ini dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan yaitu 

apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam implementasi pembelajaran ilmiah 

(scientific learning) dalam kurikulum 2013, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

didapatkan bahwa beberapa kesulitan guru dalam implementasi pembelajaran ilmiah 

(scientific learning) pada kurikulum 2013 diantaranya : 

1. Dalam implementasi pembelajaran ilmiah guru mengalami kesulitan khususnya dalam 

mengadakan variasi model pembelajaran; mengelola kelas sehingga siswa terangsang 

untuk mengeksplore pengetahuan; menggunakan media, membimbing diskusi; teknik 

bertanya yang lebih atraktif sehingga siswa lebih aktif dalam mengeskplore.  

2. Penyiapan perangkat pembelajaran, karena guru dituntut untuk mampu menyiapkan 

segala hal yang berkaitan dalam pembelajaran khususnya perangkat adminsitrasi 

pembelajaran baik penjabaran KD, SK dalam RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. 

3. Sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan alat evaluasi dalam 

proses pembelajaran ilmiah (siencetific learning), hal ini disebabkan oleh banyaknya 

aspek yang perlu diamati dan dicermati oleh guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kesiapan guru  khususnya guru 

produktif  pada SMK Negeri penyelenggara kurikulum 2013 di Propinsi DIY sudah cukup 

baik, meskipun masih didapati beberapa kendala baik yang sifatnya administratif  maupun 

teknis. Sebagaimana diketahui bahwa disamping kepala sekolah sebagai leader yang 

memiliki otoritas dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan di SMK, peran guru 

khususnya dalam pembelajaran menjadi sangat penting, sehingga kebijakan kepala sekolah 

dalam implementasi kurikulum 2013 tidak ditujukan hanya dalam pengembangan 

manajemen, namun juga perubahan mindset dan pengembangan kapasitas (capacity building) 

bagi guru dan semua pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan implementasi 

kurikulum 2013  
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka dapat 

diberikan saran - saran sebagai berikut : 

1. Bagi kepala sekolah, agar dapat menegmbangkan kebijakan khususnya dalam 

pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru untuk memenuhi tagihan-tagihan 

dalam kurikulum 2013 melalui serangkaian kegiatan workshop. Disamping itu pihak 

sekolah kiranya dapat menyediakan kantin sekolah yang mampu memberikan layanan 

makan siang yang layak baik dari sisi pemenuhan gizi maupu harga yang terjangkau 

siswa karena jam belajar yang bertambah. 

2. Bagi Guru, agar dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan 

sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan dan merubah pola pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. 

3. Bagi Sekolah, agar dapat mengembangkan sarana khususnya yang dibutuhkan dalam 

implementasi kurikulum 2013.  
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1 Motivasi dan Implikasi dalam Penelitian 2004 Nurul Jannah   

2 Landasan Pembelajaran  2004 Nurul Jannah, Jakarta.   

3 Penyusunan Instrumen Penelitian  2001 PT. Delima, Jakarta.   

4 Perencanaan Strategi Pembelajaran  2001 Assyafi’ah, Jakarta   

5 Teknik Pengecatan Kendaraan     

6 Badan Kendaraan    Diktat  

7 
Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek 
Pada Bidang Kejuruan. Jurnal Cakrawala 
Pendidikan. 

2006  
 

 

8 
Implementasi Problem Based Learning pada 
Pembelajaran Konstruksi Badan Kendaraan. 
Jurnal VARIDIKA. 

2006  
 

 

9 
Menggali Indikator Potensi Peserta Didik. 
Jurnal Normalita. 

2005  
 

 

10 

Implementasi Strategi Kooperatif dalam 
Pembelajaran Motor Otomotif  Ditinjau  Dari 
Gaya Berpikir Siswa. Jurnal Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan. 

2003  

 

 

11 
OtomatisasiPengiris Tempe Kripik. Jurnal 
POLTEK. 

2001  
 

 

12 
Pembelajaran Program Paket Komputer 
dengan Metode Kooperatif. Cakrawala 
Teknologi Pendidikan. 

2000  
 

 

Makalah dalam Kegiatan Ilmiah 

Sertifikasi Guru Pendidikan Kejuruan. Dalam Kkonvensi Nasional III APTEKINDO 

yang diselenggarakan di Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Februari 

2006. 
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Inovasi Pembelajaran sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan 

Kejuruan, dalam Konvensi Nasional III APTEKINDO yang diselenggarakan di 

Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2006. 

Kesiapan LPTK Dalam Menyiapkan Tenaga Kependidikan Menengah Kejuruan, 

dalam seminar Pengembangan Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dalam 

rangka Eksistensi dan Relevansi dengan Dunia Kerja yang diselenggarakan pada 

tanggal 3-4 Agustus 2005 di IKIP Singaraja Bali. 

Merekonstruksi Masyarakat dan Kebudayaan Melalui Pengubahan Sistem 

Pendidikan di Sekolah, dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) 

V yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2004. 

Optimalisasi Otak Dalam Sistem Pendidikan Berperadapan, dalam Seminar Prospek 

Teknologi Pendidikan Menuju Reformasi Sistem, PPs- Unes Semarang, 2004.  

Model Pembelajaran Kontekstual, dalam Seminar Pengembangan kurikulum 

Berbasis Kompetensi pada Program Studi Jenjang S1 dan D3, Kopertis Wilayah V 

Yogyakarta, 2004. 

Implementasi Kurikulum 2004, dalam workshop Sosialisasi dan Madrasah Aliyah 

DIY, Jateng, Kalteng dan Kalsel. 2003. 

PENGALAMAN PROFESIONAL 

2007  : Asesor Sertifikasi guru dalam jabatan Nomor Reg. No. 
07.136.590.010 
2005 : Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Pedoman 

Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Ditjen Dikti. 
2005 : Anggota Tim Penyusun Naskah  
2004 : Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik Pedoman 

Assesmen Berbasis Kompetensi, Direktorat Ketenagaan 
Ditjen Dikti 

2004 : Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik Pedoman 
Implementasi Penugasan Dosen di Sekolah, Direktorat 
Ketenagaan Ditjen Dikti. 

2003 : Anggota Tim Penyusun Naskah Nomogram Keberhasilan 
Pelaksanaan PPL di PT, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti . 

2003-sekarang : Mitra bestari penerbitan Jurnal Ilmiah Populer dan Teknologi 
Terapan PROFESIOAL, FT UNES Semarang. 

2003-sekarang  : Penyunting ahli Majalah Ilmiah Pembelajaran, FIP UNY 
Yogyakarta. 
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2002-2003 : Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Standar Kompetensi 
Guru Pemula, Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti. 

2001-2002 : Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Pola Pembinaan 
Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan, Direktorat 
Ketenagaan Ditjen Dikti.  

2001 : Anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Desentralisasi 
Pendidikan, Bank Dunia. 

2001 : Ketua Tim Penyusun Naskah Soal Uji Kompetensi SMK, PT 
Multi Decon, Jakarta  

 

  



50 
 

2. Moch. Solikin, M.Kes 
a. Nama Lengkap : Moch. Solikin, M.Kes 

b. Tempat Lahir : Surabaya,   

c. Tanggal Lahir : 4  April  1968 

d. NIP : 132063016 / 19680404 199303 1 002 

e. Pangkat/Jab./Gol. : Penata Muda / PNS/ IIIb 

f. Agama : Islam 

g. Jenis Kelamin : Laki-laki 

h. Alamat Rumah : Blotan, Wedomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 

i. Telepon : (0274) 889303 / 0856867096066 

j. E-mail : msoto_uny@yahoo.co.id 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

No. Nama Sekolah Kota Jurusan Th. Lulus Ket. 

4 
S1 Pendidikan Teknik 
Otomotif IKIP Yogyakarta  
 

Yogyakarta 
Pendidikan Teknik 
Otomotif 

1991  

5 S2  UGM Yogyakarta Ilmu Kesehatan Kerja 2006  

 
PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI 

No. Nama Pelatihan Tahun Tempat Ket. 

3. T-TEP Advance 1997 Toyota Astra Motor, Jakarta 2 minggu 

4. Petrol Engine Performance Analysis 
Based on Emission Test Result 

2000 Mazda Jakarta 
2 hari 

 
KEAHLIAN YANG DIMILIKI 
1. Listrik Otomotif  
2.  ..........................................................................................................................................................  
 
V. RIWAYAT PEKERJAAN 

No. Nama Pekerjaan Dari Sampai Tempat/Institusi 

1 Dosen FPTK IKIP Yogyakarta 1995 Sekarang IKIP Yogyakarta 

2 
Ketua Program Studi Jurdiknik 
Otomotif 

  
Fakultas Teknik UNY 

3 
Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif 

2012  Jurdiknik Otomotif FT 
UNY 
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PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN 

No. Judul Kedudukan Tahun Dana Ket. 

5 
Melakukan Penelitian Kelompok: Studi 
Penelusuran Alumni (Tracer Study) 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Anggota 2012 BLU  

6 

Melakukan Penelitian Kelompok: 
Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan 
Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa 
Pendidikan Teknik Otomotif 

Ketua 2012 Fakultas  

 
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

No. Judul Tempat Tahun Dana Ket. 

13 
Tim Uji Emisi Kendaraan Operasional 
Kota Semarang 

 2004   

14 
Tim Juri PKS SMK Se DIY, Se-Eks 
Karisidenan Surakarta, Se-Eks 
Karisidenan Kedu 

 2005   

15 

Menyampaikan materi acara 
pembekalan kelas Industri, mahasiswa 
D3 Poltek PPKP Yogyakarta, 14 
September 2005 dengan judul 
SENSOR SISTEM KONTROL 
ELEKTRONIK. 

 2005   

16 
Tim Juri PKS SMK Se DIY, se-Eks 
Karisidenan Surakarta, Se-Eks 
Karisidenan Kedu 

 2006   

17 
Tim Uji Petik Emisi gas Buang 
Kendaraan Bermotor Kota Semarang 

 2006   

 
 
 
DIKTAT/BUKU YANG DITERBITKAN 

No. Judul Tahun Tempat/Penerbit Ket. 

1 Sistem Injeksi Bahan Bakar Motor Bensin 2005   

2 Motor Bakar 2006   
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3. Dr. Zainal Arifin, M.T. 
 

IDENTITAS DIRI 
 

Nama     : Dr. Zainal Arifin, MT. 

NIDN     : 0012036902 

NIP/NIK    : 19690312 200112 100 1 

Tempat dan Tanggal Lahir  : Garut, 12 Maret 1969 

Jenis Kelamin     : √ Laki-laki □ Perempuan  

Status Perkawinan   : √ Kawin □ Belum Kawin □ Duda/Janda  

Agama      : Islam 

Golongan / Pangkat   : III-B / Penata Tk. I 

Jabatan Akademik   : Asisten Ahli 

Perguruan Tinggi   : FT – Universitas Negeri Yogyakarta 

Alamat     : Kampus FT UNY Karangmalang Yogyakarta 55281 

Telp./Faks.    : 0274 586168, 586734 

Alamat Rumah    : Jl. Tukangan DN II/472 Yogyakarta 55212 

Telp./Faks.     : 0274 511157 

Alamat e-mail     : turangga81@yahoo.com 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

 

NO 
TAHUN 

LULUS 
JENJANG D/L NAMA PERGURUAN TINGGI/PRODI 

1 2012 S-3 Dalam Negeri 

Administrasi Pendidikan 

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 

Indonesia 

2 2005 S-2 Dalam Negeri 

Teknik Mesin 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 

Indonesia 

3 1992 S-1 Dalam Negeri 

Pendidikan Teknik Otomotif 

IKIP Yogyakarta 

Indonesia 

 
 

 

mailto:turangga81@yahoo.com
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RIWAYAT PELATIHAN PROFESIONAL 

NO TAHUN 
PENYELENGGARA/TEMPAT 

PELATIHAN 

NAMA 

PELATIHAN/SCOPE 

JANGKA 

WAKTU 

1 2008 

Singapore Aviation Academy (SAA) 

Singapore 

Luar Negeri 

Fire Safety Inspection 

Workshop 

Internasional 

5 hari 

2 2010 

Citynet, Japan Automotive Researc 

Institute (JARI), MILT 

Luar Negeri 

The Development and 

Improvement of Capacity 

Building For 

Lecturers/Instructors 

Internasional 

7 hari 

3 2011 

Korea Transportation Safety 

Authority (KOTSA) 

Luar Negeri 

Vehicle Inspection and 

Development Management 

Training 

Internasional 

4 hari 

4 2012 

Korea Transportation Safety 

Authority (KOTSA) 

Luar Negeri 

Vehicle Inspection and 

Development Management 

Training 

Internasional 

4 hari 

5 2012 

Land Transportaion Authority 

Academy, Singapore 

Luar Negeri 

TRANSPORT 

MANAGEMENT 

TRAINING 

4 hari 

 

PENGALAMAN MENGAJAR 

 
No Nama Mata Kuliah SKS Jenjang Semester Prodi 

1.  Bahan Bakar dan Pelumas 

Otomotif 
2 D3 

Genap 

2011 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

2.  
Teknologi Motor Diesel 

4 S1 
Genap 

2011 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

3.  Teknologi Motor Diesel 4 S1 
Genap 

2011 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

4.  
Manajemen Industri Otomotif 

2 S1 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

5.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 S1 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

6.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 D3 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

7.  
Manajemen Industri Otomotif 

2 D3 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

8.  Regulasi dan Manajemen 

Transportasi 
2 D3 Gasal 2012 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

9.  
Regulasi dan Manajemen 

Transportasi 
2 S1 Gasal 2012 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 
10.  Engine Management System 3 S2 Gasal 2012 PTK Pascasarjana UNY 

 

PRODUK BAHAN AJAR 
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NO NAMA MATA KULIAH SKS JENJANG SEMESTER JENIS 

1 Bahan Bakar dan Pelumas Otomotif 2 S-1 Gasal 2007 Cetak 

2 Pengendalian Polusi Kendaraan 2 S-1 Genap 2007 Cetak 

3 Regulasi dan Manajemen Transportasi 2 S-1 Genap 2007 Cetak 

4 Teknologi Motor Diesel 4 S-1 Genap 2011 Cetak 

 

PENGALAMAN PENELITIAN 

 

NO 
TAHUN SUMBER 

DANA 

JUDUL PENELITIAN PERAN 

1.  2008 Dosen Muda 

Pemanfaatan Minyak jarak pagar 

Sebagai Bahan Bakar Alternatif Mesin 

Diesel 

Anggota 

2.  2009 Hibah Bersaing 

Model Networking Sekolah sebagai 

basis Peningkatan Kualitas Pendidikan 

di SMK 

Anggota 

3.  2009 Hibah Bersaing 

Model Networking Sekolah sebagai 

basis Peningkatan Kualitas Pendidikan 

di SMK 

Anggota 

4.  2010 Mandiri 

Implementasi Manajemen Stratejik 

Berbasis Kemitraan dalam 

Meningkatkan Mutu SMK 

Mandiri 

5.  2011 Fakultas 

Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Komputer tentang 

Sistem Bahan Bakar Motor Diesel 

Untuk Siswa SMK Teknik Kendaraan 

Ringan (TKR) 

Ketua 

6.  2011 Fakultas 

Analisis Muatan Internasional pada 

KurikulumSMK RSBI Program 

Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 

(TKR) di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Anggota 

 

RIWAYAT PERTEMUAN ILMIAH 

 

NO TAHUN JENIS JUDUL KEGIATAN PENYELENGGARA PERAN 

8 2010 
Seminar 

Nasional 

Strategi Pembelajaran Teaching 

Industry di SMK 

Program Pascasarjana 

UNY - Yogyakarta 
Peserta 

9 2010 
Seminar 

Internasional 

Pedagogical Leadership (Strategic 

to Reach Excellence Human 

Resources in Education 

Jurusan Administrasi 

Pendidikan UPI dan 

IKRAB UKM 

Malaysia 

Pembicara 

10 2010 
Seminar 

Internasional 

International Conference on 

Educational Management, 

Administration and Leadership 

Jurusan Administrasi 

Pendidikan FIP UNY 
Pembicara 
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(ICEMAL) and International 

Seminar On Educational 

Leadership 

11 2012 
Seminar 

Nasional 

Optimalisasi Pendidikan Teknik 

dan Kejuruan Menuju Kemandirian 

Teknologi dan Generasi 

Bermartabat 

Pendidikan Teknik 

Mesin FT - UNY 
Pembicara 

12 2012 
Seminar 

Internasional 

Perayaan 60 Tahun Hubungan 

Kerjasama Indonesia-Jerman 

"Strategic Partnership in Education 

between Indonesia and Germany : 

Strengthening the bond of 

Vocational Education and 

Industry" 

Program Pascasarjana 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Pembicara 

 

RIWAYAT PIAGAM/PENGHARGAAN 

 

NO TAHUN BENTUK PENGHARGAAN PEMBERI 

1 
2002 

Sertifikat Anggota Ikatan Ahli Teknik 

Otomotif Indonesia (IATO) 

Ikatan Ahli Teknik Otomotif 

Indonesia (IATO) 

2 
2006 Sertifikat Penelaah Bahan Ajar PTD 

Direktur PSMP Ditjen 

Mandikdasmen Depdiknas 

3 

2008 Sertifikat Kompetensi Engine Tune Up - EFI 

Lembaga Sertifikasi Profesi 

Teknisi Otomotif (LSPTO) 

Indonesia 

4 
2009 

Sertifikat Kompetensi Assessmen (Uji 

Kompetensi) 

Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi 

 

 

RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

NO TAHUN JENIS/NAMA KEGIATAN PERAN TEMPAT 

4 2012 
Diklat Dasar Pengujian Kendaraan 

Bermotor Angkatan 120. 
Nara sumber 

Balai Diklat 

Transportasi 

Darat Gianyar - 

Bali 

5 2012 

Diklat Dasar Transportasi Tingkat 

Sarjana dengan Materi "Vehicle 

Engineering". 

Nara Sumber 

Balai Diklat 

Transportasi 

Darat Tegal 

6 2012 

Penyegaran Pengujian Kendaraan 

Bermotor yang diselenggarakan oleh 

BPPSDM Perhubungan. 

Nara sumber 

BP SDM 

Perhubungan 

Darat Kemenhub 
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RIWAYAT JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 

 

NO PERAN/JABATAN UNIT/INSTITUSI MASA 

1 
Kordinator Praktek 

Industri 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY 

2008 s.d 

2008 

2 Kordinator Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
2012 s.d 

0000 

 

RIWAYAT PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

 

NO TAHUN JENIS/NAMA KEGIATAN PERAN TEMPAT 

1 2007 

Lomba Karya Inovatif Mahasiswa 

dalam Pengembangan Alat 

Reduksi Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor dengan 

Metode Cotrel 

Pembimbing FT - UNY 

2 2009 

Kegiatan Team Uji Emisi 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif UNY 

Pembimbing 

Jurusan 

Pendidikan 

Teknik Otomotif 

UNY 

 

ORGANISASI PROFESIONAL/ILMIAH 

 

Tahun Jenis/ Nama Organisasi 
Jabatan/jenjang 

keanggotaan 

2002 Ikatan Ahli Teknik otomotif Indonesia (IATO) Anggota 

2006 Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Anggota 
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4. Drs. Kir Haryana, M.Pd. 
 

a. Nama Lengkap : Kir Haryana, M.Pd. 

b. Tempat Lahir : Sleman 

c. Tanggal Lahir : 28 Desember 1960  

d. NIP : 131570311 / 19601228 198601 1 001 

e. Pangkat/Jab./Gol. : Pembina / Lektor Kepala/ IVa 

f. Agama : Islam 

g. Jenis Kelamin : Laki-laki 

h. Alamat Rumah : Grogol, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. 

i. Telepon : 081328318015 

j. E-mail : kirharyana@yahoo.com 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

No. Nama Sekolah Kota Jurusan Th. Lulus Ket. 

4 
S1 Pendidikan Teknik 
Otomotif IKIP Yogyakarta 

Yogyakarta Pendidikan Teknik 
Otomotif 

  

5 
S2 Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan, IKIP Jakarta 

Jakarta Pendidikan Teknologi 
dan Kejuruan 

  

 
PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI 

No. Nama Pelatihan Tahun Tempat Ket. 

1. Pelatihan metodologiPenelitian pada 
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan 

1999   

2. Pelatihan Kewirausahaan 1999   

13. Pelatihan Manajemen  Bisnis Bagi Dosen 
IKIP Yogyakarta 

1999   

 
RIWAYAT PEKERJAAN 

No. Nama Pekerjaan Dari Sampai Tempat/Institusi 

1 
Dosen Tetap Universitas Negeri 
Yogyakarta, Fakultas Teknik Jurusan 
Teknik Otomotif 

1986 Sekarang 
Universitas Negeri 

Yogyakarta 
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2 
Sekretaris Jurusan Diknik Otomotif FPTK 
IKIP Yogyakarta 

1987 1990 Universitas Negeri 
Yogyakarta 

3 
Pengurus Alumni Pasca Sarjana IKIP 
Yogyakarta (Sie Organisasi) 

1994 Sekarang 
IKIP Yogyakarta 

4 Anggota ISPI DI Yogyakarta 1987 Sekarang  ISPI 

5 
Anggota Tim Pengembangan Akademik 
FPTK IKIP Yogyakarta 

1994 1997 
IKIP Yogyakarta 

 
PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN 

No. Judul Kedudukan Tahun Dana Ket. 

18 
Studi Tentang Pelatihan Bidang Studi bagi 
Dosen IKIP Yogyakarta di Dunia Usaha /Industri 
dalam menghadapi IKIP menuju Universitas 

Anggota 1998   

19 
Studi Tentang Bentuk Praktik Industri 
Mahasiswa Non Kependidikan FPTK IKIP di 
Dunia Usaha/Industri/Instansi  

Ketua 1998   

20 

Penelitian: Kompetensi Mencari Sumber 
Belajar Kaitannya dengan Prestasi Belajar 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif 

Ketua 2012 Swadaya  

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

No. Judul Tempat Tahun Dana Ket. 

4 

Pembina Program Pengembangan 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi : Karya 
Alternatif Mahasiswa (Produksi Media 
Pendidikan, suku cadang Kendaraan, dan 
Alat Servis kendaraan bermotor) 

 1999/2000   

5 
Ketua Program Pengembangan 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi : 
Inkubator Wirausaha Baru (INWUB UNY) 

 2000/2003   

8 

Pelatihan Pembuatan Dan Pengecatan Pot 
Bunga Berbahan Pasir Sebagai Alternatif 
Pemanfaatan Pasir Erupsi Dan 
Menghilangkan Kejenuhan Di Tempat 
Pengungsian. 

 2011   

 
DIKTAT/BUKU YANG DITERBITKAN 

No. Judul Tahun Ket. 

26 Magang Kewirausahaan di Perguruan Tinggi 2001 
Makalah (Disampaikan dalam 
Lokakarya dan Pelatihan di FT UNY) 

27 Pelaksanaan dan Hasil Program Inkubator Wirausaha 2001 Makalah (Disampaikan dalam 
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Baru di UNY Tahun 2000 Seminar Nasional di DitBinLitamas 
Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta) 

28 
Badan Pendidikan dan Kerjasama pada Pendidikan 
Diploma 

2001 

Makalah (Disampaikan dalam 
Seminar Nasional Tentang 
Pengembangan Pendidikan 
Diploma di Era Global di Politeknik 
PPKP Yogyakarta) 

29 Pendidikan Diploma : Di Persimpangan Jalan? 2001 
Karya Tulis Ilmiah (Dipublikasikan di 
SKH Kedaulatan Rakyat 30 April 
2001) 

30 
Penulisan Karya TulisIlmiah di Kalangan Guru-guru 
Sekolah Menengah Kejuruan 

2001 
Makalah (Disampaikan pada 
Semlok di SMK 1 Madiun Jawa 
Timur) 

32 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi dan 
Implementasinya di Masyarakat 

2000 
Makalah (Disampaikan dalam 
Pembekalan Mahasiswa KKN UNY) 

33 Perkembangan Dunia Otomotif 2000 
Makalah (Disampaikan dalam 
Pekan Orientasi Mahasiswa 
ATONAL Yogyakarta) 

34 Pengembangan Instrumen LKS Soal 2000 
Makalah (Disampaikan dalam 
Seminar dan Lokakarya di Pusat 
Penelitian UNY) 

35 Peran PT Dalam Menumbuhkan Calon Wirausaha Baru  2000 

Makalah (Disampaikan Dalam 
Seminar : Pengelolaan Usaha 
Koperasi / Usaha Kecil Menengah 
dalam Menghadapi Pasar Global di 
UNY) 

36 
Teknik Pembuatan Proposal dalam Pengembangan 
Budaya KWU di Perguruan Tinggi 

2001 
Makalah (Disampaikan Dalam 
Seminar di LPM UNY) 

37  Persiapan Pendirian Program D1 Dan D3 Politeknik  2001 
Makalah (Disampaikan dalam 
Seminar dan Lokakarya di SMK 1 
Madiun Jawa Timur) 

38 
Kebijakan DP4M-Dikti Tentang Pengembangan Budaya 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi 

2001 
Makalah ( Disampaikan dalam 
Seminar Sehari di LPM Unmuh 
Jember Jawa Timur) 

39 
Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Budaya 
Kewirausahaan, Vucer, dan IPTEK di Perguruan Tinggi 

2001 
Makalah (Disampaikan dalam 
Seminar Sehari di Un.Muh. 
Ponorogo, Jawa Timur)  

PUBLIKASI 

A. Publikasi Hasil Studi / Penelitian  

1. Pusat Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta 

2. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta 
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3. Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta 

4. Balitbang Dikbud Jakarta 

5. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Jakarta 

B. Publikasi Karya Ilmiah/Diktat : 

1. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan FPTK Universitas Negeri 

Yogyakarta 

2. Jurnal Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta 

3. Media Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

4. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan IKIP Surabaya 

5. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Nasional (IKIP Bandung) 

 

 


