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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 ini  sebagai sebuah 

upaya dalam turut menyukseskan hajat nasional implementasi kurikulum 2013 sebagai upaya 

dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada satuan pendidikan sekolah menengah 

kejuruan (SMK).  

Laporan ini disusun dalam sebuah penelitian Kesiapan SMK dalam Implementasi 

Kurikulum 2013. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa permasalahan implementasi 

kurikulum 2013 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 pemerintah pusat khususnya dalam mempersiapkan perangkat kurikulum 

yang akan dilaksanakan oleh guru, ketidak pahaman khususnya guru dalam implementasi baik 

dalam implementasi pembelajaran maupun evaluasi, disamping itu kebijakan sekolah dan dinas 

pendidikan dalam mendukung implementasi kurikulum 2013 ini sangat beragam. Demikain 

halnya dengan semua stake holder sekolah khususnya guru-guru pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang berada di Propinsi DIY, khususnya pada SMK Negeri yang ditunjuk 

sebagai sekolah cluster 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, November  20134 

Team Peneliti, 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan kesiapan sekolah dalam 

implementasi  kurikulum 2013 terhadap semua pemangku kepentingan yang berada di 

sekolah melalui partisipasi aktif segenap komponen dan pemangku kepentingan sekolah 

baik kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan melalui empowering semua 

stakeholder pendidikan dalam mengembangkan diri (self improvement) sesuai dengan 

tolok ukur pendidikan.  Sehingga sangat diperlukan strategi implementasi yang tepat 

dalam mengembangkan keterlibatan semua stakeholder dalam kerjasama sinergis dan 

core competence development terhadap setiap bentuk inovasi dalam implementasi 

Kurikulum 2013 sebagai sebuah inovasi dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan lulusan pendidikan.  

Metodologi yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan di atas adalah 

kualitatif kualitatif menggunakan teknik survei terhadap sekolah menengah kejuruan 

(SMK) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki program keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan (TKR), yaitu 5 SMK Negeri di wilayah DIY yang  ditunjuk 

sebagai sekolah cluster, dengan subyek penelitian kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, ketua program studi, dan guru. Waktu penelitian dimulai pada Juli 

2014 sampai dengan September 2014.    Pengumpulan data penelitian ini dilakukan 

dengan dokumentasi, angket, dan wawancara.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya semua SMK Negeri di 

Propinsi DIY khususnya SMK yang ditunjuk sebagai SMK cluster telah melaksanakan 

implementasi kurikulum 2013 sejak tahun 2013, dalam melaksanakan kurikulum 2013 

sebagai sebuah kebijakan nasional. kepala sekolah khususnya telah melakukan persiapan 

dan membuat kebijakan dalam implementasi kurikulum 2013  melalui sosialisasi, 

workshop dan pendampingan yang dilakukan oleh Dit PSMK maupun LPMP, sementara 

kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam pembelajaran inkuiri 

dan evaluasi authentic masih mengalami kendala. Strategi implementasi kurikulum 2013 

yang dilakanakan oleh sekolah untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui kegiatan 

internal dan eksternal workshop yang dilakukan baik sebelum, maupun selama 

implementasi bekerjasama dengan MKKS dan MGMP khususnya dalam merumuskan 

syllabus dan format penilaian yang dibuat secara bersama. 

 

Kata kunci : Kurikulum 2013, SMK 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to describe the school readiness on implementation of 

curriculum in 2013 to all the stakeholders who are in school through the active participation of all 

components and stakeholders both school principals, educators and education by empowering all 

stakeholders in developing self-improvement in accordance with the education benchmarks. So it 

is necessary that proper implementation strategy in developing the involvement of all 

stakeholders in synergistic cooperation and core competence development of any form of 

innovation in the implementation of Curriculum 2013 as an innovation in education to improve 

the quality of education and graduate education.  

The methodology that will be used to achieve the above objectives is to use the 

techniques of qualitative qualitative survey of secondary vocational schools (SMK) in 

Yogyakarta province, which has a skills program Vehicle Engineering (TKR), at 5 SMK  in DIY 

as a cluster school, with research subjects the principal, vice principal of curriculum, the head of 

the study program, and teachers. The research began in July 2014 till September 2014. Data 

collection was conducted by research documentation, questionnaires, and interviews.  

The results showed that in general all the SMK in DIY specifically designated as SMK 

SMK cluster has carried out the implementation of the curriculum in 2013 since the year 2013, in 

implementing the curriculum in 2013 as a national policy. principals in particular has made the 

preparation and implementation of curriculum policy in 2013 through socialization, and 

mentoring workshops conducted by DIT PSMK and LPMP, while the readiness of teachers to 

implement the curriculum in 2013 in authentic inquiry learning and evaluation are still having 

problems. Curriculum implementation strategy done 2013 by the school to overcome these 

obstacles is through the internal and external workshops conducted both prior to, and during 

implementation in cooperation with the MKSS and MGMPs particularly in formulating the 

syllabus and format of the assessment made jointly.  

 

Keywords: Curriculum 2013, vocational school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia diharapkan melahirkan sosok manusia sebagaimana dirumuskan 

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: “Membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya, yang cerdas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian 

mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.  Atau 

dapat pula dikatakan bahwa pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk 

membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan peranya dalam 

kehidupan secara fungsional dan optimal. Dengan demikian pendidikan pada intinya menolong di 

tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan akan dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia 

(Fasli Jalal, 2001).  

Sumbangan pendidikan yang paling utama dalam konsep pendekatan mutu modal 

manusia (human capital quality) menekankan fungsi manusia sebagai faktor penentu keberhasilan 

melalui pembangunan sumber daya manusia melalui produktivitas kerja yang dihasilkannya 

terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki posisi penting dibandingkan dengan modal dan 

teknologi (J. Allan Thomas, 1991).   

Pendidikan memiliki peran dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, yang 

bisa menjadi sumber energi bagi pembangunan dan mendorong percepatan pertumbuhan 

ekonomi, sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis (Mohammad 

Ali, 2009 : 53).  Bukti empiris tersebut, memperlihatkan bahwa selain merupakan hasil akhir (end 

product) yang dinikmati oleh masyarakat sebagai bagian dari kesejahteraan hidup, pendidikan 

merupakan faktor penentu dalam proses peningkatan perekonomian suatu negara. Dengan 

demikian, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan di bidang 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting.   

Pendidikan merupakan instrument utama pembangunan sumber daya manusia (SDM), 

oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan kualitas pendidikannya (Ace 

Suryadi, 2009). Begitu strategisnya peran pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia, namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang pada intinya bertumpu 

pada produktivitas pendidikan yang masih rendah. Menurut Tilaar (2004) hal ini ditandai oleh: 

(1) kualitas pendidikan yang masih rendah; (2) pendidikan yang belum relevan dengan kebutuhan 

pembangunan akan tenaga terampil; (3) manajemen pendidikan yang belum tertata secara efisien. 



Pandangan ini mengakibatkan pada lulusan yang kurang mampu menghalangi tuntutan zaman 

yang sering disoroti oleh masyarakat pemakai lulusan tersebut. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan 

dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional, melalui pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru 

melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai 

indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.   

Menurut data Kemendiknas pada tahun 2010, jumlah angka siswa mengulang dalam 

pelaksanaan UN masih cukup tinggi mencapai 10,07%, dengan rata-rata capaian nilai untuk 

semua mata pelajaran mencapai 7,29. Hal ini menunjukkan bahwa standar nasional pendidikan 

kita masih belum dapat tercapai secara maksimal oleh semua siswa di seluruh wilayah Indonesia. 

Ini menunjukkan besarnya tantangan nyata dalam pengembangan kemampuan SDM Indonesia 

dalam menghadapi era global. 

Dewasa ini tantangan dunia pendidikan adalah mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa (pasal 4 UU Sisdiknas tahun 2003). Kualitas suatu bangsa akan ditentukan oleh 

pendidikannya. Hanya sumber daya manusia yang berkualitas yang akan mampu merebut pasar 

tenaga kerja dunia. Dengan latar belakang pendidikan yang baik dan dengan bekal keterampilan 

serta keahlian yang profesional mampu menjadi pelaku persaingan di pasar tenaga kerja di masa 

kini dan mendatang. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan 

bangsa karena masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan 

secara progresif akan membentuk kemandirian. Salah satu permasalahan pendidikan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan.  

Isu mutu pendidikan menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) terkait (i) kualitas guru 

dan tenaga kependidikan diantaranya kepala sekolah, pengawas, penilik, (ii) kurikulum 

pengajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) bahan ajar, (v) alat bantu pembelajaran, dan (vi) 

manajemen sekolah. Keenam elemen ini saling berkait dalam upaya meningkatkan kualitas 

belajar-mengajar, yang berpuncak pada peningkatan mutu pendidikan. 



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. 

B. Identifikasi Masalah 

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). 

Menjawab kekhawatiran sebagian besar masyarakat, pemerintah telah menyiapkan 3 

(tiga) persiapan dalam implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan 

dan buku murid, kedua pelatihan guru, dan ketiga tata kelola. Disamping itu sudah pula 

memikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan 

kurikulum 2013 pun akan berubah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 

kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan 

dengan  Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kepentingan nasional diwujudkan melalui Kurnas, sedangkan kepenringan daerah diwujudkan 

melalui Kurda. 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada kurikulum 

yang dikembangkan pada tingkat nasional (Kurnas) dan daerah (Kurda). Pengembangan 

kurikulum tersebut berdasarkan standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan 



pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian 

pendidikan. Empat dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses (SP), dan Standar Penilaian (SPen) 

merupakan acuan utama dalam mengembangkan kurikulum. 

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 

20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan 

kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan 

kurikulum yang dikembangkan pusat dan daerah dengan mengacu kepada SI dan SKL serta 

berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. 

Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut 

kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005. Pengembangan Kurnas untuk menjamin bahwa 

walaupun ada berbagai keragaman pada tingkat satuan pendidikan, namun ada kesamaan dalam 

hal perencanaan dasar dalam bentuk silabus serta kesamaan dalam hal buku utama yang 

digunakan oleh siswa dan yang digunakan guru. Pengembangan kurikulum oleh daerah (Kurda) 

untuk menampung karakteristik utama daerah yang perlu dipelajari peserta didik ke dalam 

kurikulum termasuk bahasa daerah.  

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan dan identifikasi beberapa masalah yang menyertai 

implementasi pelaksanaan kurikulum 2013, khususnya menyangkut kesiapan SMK khususnya 

yang menyelenggarakan Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan se Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya : 

1. Bagaimanakah kesiapan manajemen sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 

2. Bagaimanakah kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 

3. Bagaimanakah kesiapan guru dalam menyiapkan media pembelajaran berbasis inquiry pada 

kurikulum 2013 

4. Bagaimanakah kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat evaluasi pembelajaran penilaian 

autentik (authentic assessment) dalam menilai proses dan hasil belajar dalam implementasi 

kurikulum 2013. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan 

Kurikulum 2013 dalam  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, sehingga daya saing meningkat 

sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Secara spesifik tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kesiapan manajemen sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 

2. Mengetahui kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 

3. Mengetahui  kesiapan guru dalam menyiapkan media pembelajaran berbasis inquiry pada 

kurikulum 2013 

4. Mengetahui kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat evaluasi pembelajaran penilaian 

autentik (authentic assessment) dalam menilai proses dan hasil belajar dalam implementasi 

kurikulum 2013. 

E. 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 implementasi 

kurikulum 2013 kurikulum 2013 secara lebih mudah   

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

dalam pengembangan kurikulum 2013 khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan. 

Sehingga sekolah mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan kondisi serta potensi yang dimiliki sekolah. 

3. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pedoman dalam 

emnyiapkan perangkat pembelajaran berbasis inquiry (discovery learning) dan evaluasi 

berbasis penilaian authentic dalam pembelajaran kurikulum 2013 

 

  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan pengajaran yang sistematik yang berisi 

pernyataan tujuan, organisasi konten, organisasi pengalaman belajar, program pelayanan, pola 

belajar mengajar, dan program evaluasi agar pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman dan perubahan tingkah laku (Oliva 1991:6).  Sehingga dalam proses pembelajaran, 

kurikulum merupakan sebuah panduan dalam melaksanakakn agar proses pembelajaran dapat 

terarah dan terukur dengan jelas. Dalam proses pembelajaran peran seorang guru (pendidik) 

menjadi sangat penting dalam mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran, agar 

pengalaman siswa menjadi lebih bermakna (Oliva, 1991:6).  

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap 

seluruh kegiatan pendidikan (Oemar Hamalik, 2007). Kurikulum disusun untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan 

kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing 

satuan pendidikan.   

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 

perlu mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang pada dasarnya merupakan 

kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan 

kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-

hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi 

Kurikulum 2013 sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan 

kurikulum KTSP , sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

suatu pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) 

mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok : 

(1) prinsip – prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas; (2) 

prinsip-prinsip khusus : prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan 

pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip 

berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan 

kegiatan penilaian. 

Dalam pengembangan kurikulum harus memahami tiga sumber kurikulum yaitu siswa 

(student), masyarakat (society), dan konten (content). Sumber siswa lebih menekankan pada 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan siswa pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan 



perkembangan jiwa atau usianya. Sumber masyarakat lebih melihat kepada kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan sumber konten adalah 

berhubungan dengan konten kurikulum yang akan dikembangkan pada tingkat pendidikan yang 

sesuai. Dengan kata lain landasan sosiologi digunakan dalam pengembangan kurikulum dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan sumber masyarakat (society source) 

agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Sebagaimana telah disampaikan bahwa kurikulum merupakan  seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta 

kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. 

Pengembangan Kurikulum 2013pada sekolah menengah kejuruan (SMK) tetap mengacu  pada 

standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar 

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan 

standar nasional pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan menengah 

disusun oleh pemerintah berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan  (BNSP). Kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan (SMK) disusun sesuai dengan 

potensi daerah, sosial budaya masyarakat, karakteristik peserta didik di SMK dan tuntutan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia peserta 

didik agar mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat internasional.  

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh 

tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan 

nyata di lapangan. Semua sekolah memang punya potensi untuk berkembang, namun untuk bisa 

menerapkan kurikulum 2013 tidaklah mudah, sebab kurikulum 2013 yang akan diadopsi itu 

memiliki standar yang  harus dipenuhi oleh sekolah. Dari segi sarana prasarana misalnya, 

kurikulum 2013 itu sudah mengarah ke basis teknologi informasi. Setiap ruangan belajar harus 

memiliki fasilitas multimedia untuk mendukung materi pembelajaran.Ini perlu didukung dengan 

kemampuan guru dalam menguasai TI.   



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.  

Istilah kurikulum (curriculum), yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, 

berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu). Pada saat itu kurikulum diartikan 

sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk 

memperoleh medali/penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia 

pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang siswa 

dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. 

Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu: (1) adanya mata 

pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh 

ijazah. 

Pengertian kurikulum seperti disebutkan di atas dianggap pengertian yang sempit atau 

sangat sederhana. Jika kita mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum, 

terutama yang berkembang di negara-negara maju, maka akan ditemukan banyak pengertian yang 

lebih luas dan beragam. 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. Pendapat yang senada dan menguatkan pengertian tersebut 

dikemukakan oleh Lewis (2008) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya sekolah 

untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, 

maupun di luar sekolah. 

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori 

dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka 

secara teoretis kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua 

pendapat. Pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki empat dimensi pengertian, satu dimensi 

dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: (1) 

kurikulum sebagai suatu ide/gagasan; (2) kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang 



sebenamya merupakan perwujudan dari kurikulum se-bagai suatu ide; (3) kurikulum sebagai 

suatu kegiatan yang sering pula dise-but dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau 

implementasi kurikulum. Secara teoretis dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari 

kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dan (4) kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan 

konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. 

Komponen tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan dengan mengacu 

kepada tujuan umum pendidikan, yaitu meletakkan dasar dan meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini 

peran tujuan sangatlah menentukan. Ivor K. Davies (dalam Hasan, 1990) menyatakan bahwa : 

”tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina 

dari suatu proses pendidikan”.  

Dengan demikian suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang 

dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Tujuan 

memberikan pegangan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan 

patokan untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah dicapai. Tujuan memegang peranan 

penting, akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua 

kegiatan mengajar.  

Tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang 

kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Tujuan 

yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi/konten, strategi dan 

media pembelajaran, dan evaluasi, bahkan dalam berbagai model pengembangan kurikulum, 

tujuan ini dianggap sebagai dasar, arah, patokan dalam menentukan komponen-komponen yang 

lainnya. 

Dalam pengkajian teori pengembangan kurikulum, terdapat empat tahapan 

pengembangan kurikulum yang dapat ditempuh, yaitu mulai dari tahap makro, tahap institusi, 

tahap mata pelajaran, dan tahap program pembelajaran. Pada tahap makro, pengembangan 

kurikulum dikaji dalam lingkup nasional, baik untuk pendidikan sekolah maupun luar sekolah, 

baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

Secara vertikal berkaitan dengan kontinuitas atau kesinambungan pengembangan 

kurikulum dalam berbagai tingkatan (hierarkhi) institusi pendidikan (sekolah), sedangkan secara 

horizontal berkaitan dengan pengembangan kurikulum pada tingkatan pendidikan yang 

sama/setara sekalipun jenis pendidikannya berbeda. Pada tahap institusi, kegiatan pengembangan 

kurikulum dilakukan di setiap lembaga pendidikan. 



Aspek-aspek yang dikembangkan pada tahap ini di antaranya: visi dan misi sekolah, 

tujuan sekolah, mata pelajaran-mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan, dan 

fasilitas yang dibutuhkan termasuk media dan alat pembelajaran. Pada tahap mata pelajaran, 

pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk silabus pembelajaran untuk masing-masing 

mata pelajaran yang dikembangkan pada masing-masing satuan pendidikan. Dari silabus 

pembelajaran tersebut oleh guru selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) atau program yang akan dilaksanakan pada periode belajar tertentu. Dalam 

periode waktu tersebut diharapkan para siswa dapat menguasai satu kesatuan kompetensi baik 

berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan tertentu. Isi program tersebut adalah apa yang 

ada dalam silabus pembelajaran pada suatu mata pelajaran, kemudian dilakukan pengaturan-

pengaturan yang melengkapinya sehingga program tersebut membentuk suatu program kerja 

selama satu semester lengkap dengan penentuan alokasi waktu yang dibutuhkan serta kapan 

dilaksanakannya.  

Tahap program pembelajaran merupakan tahap pengembangan kurikulum secara mikro 

pada level kelas, di mana tugas pengembangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang 

guru. Dengan berpedoman pada silabus pembelajaran kemudian guru menjabarkannya dalam 

bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu atau beberapa kali pertemuan tatap muka di 

kelas. Dalam proses pengembangan kurikulum, tentu saja banyak pihak yang turut terlibat atau 

berpartisipasi. Hal ini disebabkan karena begitu besar dan sangat strategisnya peranan dari 

kurikulum itu sendiri sebagai salah satu alat utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Apabila dikaji secara seksama, sebenarnya harus banyak pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum itu, di antaranya para administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli 

kurikulum, ahli psikologi, ahli bidang ilmu pengetahuan, para guru, orangtua siswa, tokoh-tokoh 

masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam porsi kegiatan yang berbeda-beda. Dari sekian banyak 

pihak yang terlibat, maka yang secara terus menerus terlibat dalam kegiatan pengembangan 

kurikulum yaitu para administrator pendidikan, pada ahli pendidikan dan kurikulum, dan tentu 

saja para guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah. 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada kurikulum 

yang dikembangkan pada tingkat nasional (Kurnas) dan daerah (Kurda). Pengembangan 

kurikulum tersebut berdasarkan standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian 

pendidikan. Empat dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar 



Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses (SP), dan Standar Penilaian (SPen) 

merupakan acuan utama dalam mengembangkan kurikulum. 

Kurikulum berisi; (1) pengembangan individu: aspek etika dan estetika, pengembangan 

fisik, emosional dan sikap, (2) perkembangan nalar dan investigasi: kecerdasan dan latihan 

pengembangannya, (3) “culture heritage” dan “nationality”: budaya warisan dan nilai-nilai 

kewarganegaraan, (4) upah jiwa yang vital yang menyambung pada kesejahteraan ekonomi, 

sosial, politik dan lapangan kerja. 

Kenyataannya kurikulum berisi beberapa mata pelajaran yang digolongkan pada inti yaitu 

pelajaran untuk hidup dan mencari kehidupan atau upah jiwa.  Pelajaran pokok untuk menentukan 

identitas suatu bangsa dalam negara tertentu dengan budaya khasnya.  Kemudian pelajaran 

tambahan adalah pelajaran yang patut dimiliki manusia agar kemanusiaanya tidak hilang.  

Pelajaran hanya merupakan alat untuk mengembangkan kecerdasan, daya nalar, identitas dan 

mencari upah jiwa.  Dengan pernyataan lain untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang semuanya diperlukan untuk hidup atau menghidupi hidup yang menjadi 

tanggungjawab kemanusiaannya.  

Kecenderungan pengembangan kurikulum di saat ini ialah meningkatkan sifat dan mutu 

pengalaman dalam belajar siswa untuk membantunya mencapai tujuan perkembangan dan 

pertumbuhan yang diinginkan.   Karena itu pemilihan pengalaman belajar yang cocok dengan 

kebutuhan dan minat anak, serta sesuai dengan perkembangan lingkungan masyarakat adalah 

menjadi tuntutan utama di masa informasi ini. 

Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan 

dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum satuan pendidikan membutuhkan 

bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang studi/disiplin ilmu. 

Para ahli pendidikan dan ahli kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan dan model 

kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat serta 

perkembangan ilmu dan teknologi.  

Pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran 

dan metode mengajar, tetapi menyangkut penentuan arah dan orientasi pendidikan, pemilihan 

sistem dan model kurikulum, serta berbagai perangkat dan pedoman penjabaran dan implementasi 

dari model-model tersebut. Keterlibatan para ahli pendidikan dan kurikulum terutama sangat 

dibutuhkan dalam pengem-bangan kurikulum baik pada tingkat pusat maupun daerah.  

Pengembangan kurikulum juga membutuhkan keterlibatan para ahli bidang studi/disiplin 

ilmu yang memiliki wawasan tentang pendidikan dan perkembangan tuntutan masyarakat. 



Sumbangan mereka dalam memilih materi bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Mereka juga sangat diharapkan 

keterlibatannya dalam menyusun materi ajar dalam sekuens yang sesuai dengan struktur keilmuan 

tetapi sangat memudahkan para siswa untuk mempelajarinya. 

Kunci keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kurikulum pada hakikatnya ada 

di tangan para guru. Sekalipun tidak semua guru dilibatkan dalam pengembangan pada tingkat 

pusat/nasional, namun dia adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi 

kelasnya. Sekalipun para guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru 

yang menerjemahkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP, 

dia yang mengolah dan meramu kembali untuk disajikan di dalam kelas. Guru berada di garis 

depan dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, oleh karena itu guru pulalah 

yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Hasil-hasil penilaian guru akan 

sangat membantu dalam menentukan hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum.  

Sebagai pelaksana kurikulum, guru harus mampu menciptakan kegiatan belajar-mengajar 

yang memungkinkan para siswa dapat menyerap isi kurikulum dengan sempurna. Guru tidak 

hanya berperan sebagai pengajar di kelas yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan (bahan 

pelajaran) kepada siswa, dengan lebih banyak menggunakan metode penuturan/ceramah. Peranan 

guru seperti ini dalam kondisi sekarang nampaknya sudah tidak rele-van lagi dengan tuntutan 

kurikulum, oleh karena itu perlu dikurangi frekuensinya. Sesuai dengan perkembangan jaman dan 

perkembangan ilmu pendidikan serta ditambah lagi dengan adanya kebijakan otonomi pendidikan 

dan otonomi sekolah, maka akan semakin banyak peranan dan keterlibatan guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum yang memungkinkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

B. Manajemen Kurikulum 

Pengelolaan dan kurikulum adalah dua hal yang berbeda. Pengelolaan merupakan upaya 

manata sumber daya agar organisasi terwujud secara produktif. Sedangkan kurikulum berkaitan 

dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan, 

termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam hal ini kurikulum dipandang sebagai suatu 

program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan akan dilaksanakan dalam situasi 

belajar mengajar yang sengaja diciptakan di sekolah. Sebagai suatu program pendidikan untuk 

mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu, kurikulum perlu dikelola agar segala kegiatan 

pendidikan menjadi hidup dan produktif. Karena itu, pengelolaan merupakan kegiatan 

engineering yaitu kegiatan to produce, to implement, and to appraise the effectiveness of the 

curriculum. 



Pengembangan kurikulum (curriculum development) adalah suatu kegiatan sistematis, 

terencana terdiri atas kegiatan pengembangan ide kurikulum (curriculum idea), dokumen 

kurikulum (curriculum construction), implementasi kurikulum (curriculum implementation), dan 

evaluasi kurikulum (curriculum evaluation). Keempat dimensi pengembangan kurikulum ini 

saling terkait dan merupakan suatu kesatuan keseluruhan proses pengembangan. 

Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, 

dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Jadi bagaimana strateginya agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Walaupun kurikulum merupakan sejumlah program, namun 

program itu harus menyentuh kepentingan pembelajaran peserta didik. Intinya kurikulum itu 

hidup apabila terjadi upaya pembelajaran dari peserta didik guru perlu didorong untuk terus 

menyempurnakan strategi tersebut. 

Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami 

oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. 

Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sampai evaluasi perlu didukung oleh sumber 

daya yang memadai. Pengelolaan kurikulum ditinjau dari kurun waktu bisa hort term dan long 

term yang penting ada keterkaitan, komprehensif, dan keberlanjutan antara satu program dengan 

program berikutnya. Dengan demikian, pengertian dari pengelolaan kurikulum adalah merupakan 

upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman belajar siswa secara produktif. 

Tahapan pelaksanaan kurikulum meliputi: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian dan 

koordinasi, (3)  pelaksanaan, serta (4) pengendalian. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan 

propinsi memiliki peran dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik 

daerah serta segala potensi yang dimilikinya, sehingga kurikulum yang dikembangkan Daerah 

Tingkat I dan daerah Tingkat II dan berlaku pada wilayah tersebut. Kurda merupakan bagian dari 

Kurikulum 2013. Kurda berupa mata pelajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah. 

C. Manajemen Implementasi Kurikulum 

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 dalam penyusunan kurikulum 

tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. 

Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya dipergunakan bagi para penyusun 

kurikulum (makro) atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal, akan 

tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum 

(mikro) yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan dan pihak-pihak lain yang terkait 

dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, sebagai bahan untuk dijadikan instrumen dalam 



melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum disetiap jenis dan jenjang 

pendidikan/persekolahan. Dengan posisinya yang penting tersebut, maka dalam penyusunan dan 

pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dalam melakukan proses 

penyelengaraan pendidikan, sehingga dapat menfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 

kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka 

mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaan¬nya, manajemen kurikulum 

harus  dikembangkan  sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada 

lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan 

memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan 

atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.  

Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat 

merasa memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinerjik antara sekolah dengan masyarakat untuk 

mewujudkan program-program sekolah. Dengan demikian keterlibatkan masyarakat dalam 

manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu dan mengontrol 

implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif 

juga mampu  mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, 

menentuk¬an prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, 

mengendalikan serta melaporkan   sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun 

pada pemerintah. 

Manajemen kurikulum dan pembelajaran diarahkan agar proses pembelajaran sesuai 

dengan tujuan yang telah dirumuskan. Guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan 

kurikulum agar proses belajar mengajar memiliki makna yang mendalam pada diri siswa dan 

guru. Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. 

Kepala sekolah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian terhadap perbaikan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Untuk 

ketercapaian program kurikulum dan pembelajaran yang efektif, kepala sekolah bersama guru 

harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, 

catur wulan dan bulanan. Sedangkan program mingguan atau satuan pelajaran (satpel), wajib 

dipahami dan didalami guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.  Agar proses belajar 

mengajar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka langkah-langkah dalam 

pelaksanaan kurikulum di sekolah perlu diperhatikan. Tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah 



melalui empat tahap yaitu: (a) perencanaan, (b) pengorganisasian dan koordinasi, (c) pelaksanaan, 

dan (d) pengendalian. 

D. Penelitian Yang Relevan 

1. Ihwanudin, M (2010) Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum menemukan bahwa 

seorang guru harus mampu mengintegrasikan antara bahan ajar, proses, fondasi profesional 

kependidikan, penyesuaian diri terhadap suasana kerja dan kepribadian yaitu untuk 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang mana berdasarkan pada Garis-garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP) serta petunjuk pelaksanaannya. 

2. Wachidi (2007) menjelaskan bahwa kondisi empiris menunjukkan bahwa guru-guru pada 

tingkat pendidikan Dasar dan Menengah dalam menghadapi inovasi kurikulum baru kurang 

memiliki kesungguhan, ketekunan, kecakapan dan kurang adanya kreativitas dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman kompetensi dasar guru-guruMI, M.Ts. dan MA di provinsi 

Bengkulu masih tergolong rendah  

3. Bachtiar S. Bachri (2010), menjelaskan bahwa guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas 

perlu mencermati, memperhatikan proses pengembangan kurikulum untuk mengetahui 

pengembangan isi kurikulum yang diajarkan di dalam kelas 

 

  



I. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

           Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan survei terhadap sekolah menengah 

kejuruan (SMK) di Propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di semua sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 

yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki program keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR), yaitu: sebanyak 14 SMK dengan subyek penelitian diantaranya  tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan. Waktu penelitian dimulai pada April 2013 sampai dengan Juli 

2013. 

C. Populasi dan Sampel 

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala Sekolah, Guru SMK Negeri, 

Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Propinsi Daerah Istimewa sebanyak 14 

SMK, 14 Kepala Sekolah, dan 96 guru. Sampel yang diambil adalah SMK Negeri program 

keahlian TKR.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian survei ini dilakukan dengan dokumentasi, angket, dan 

wawancara. Prosedur pengumpulan data pada fokus penelitian (indepth interview) dan observasi. 

Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian dengan 

menelaah dan mengkaji berbagai data melalui catatan, laporan, arsip atau peristiwa yang terekam 

yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dilakukan pula wawancara mendalam 

(indepth interview) dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan kegiatan dan program 

tersebut diantaranya kepala sekolah, guru, dan ketua program studi. Untuk hal-hal tertentu digali 

lewat observasi dan studi dokumentasi. 

Salah satu yang menjadi ciri khas dalam penelitian kualitatif menurut Nasution (1992: 

92) adalah bahwa yang berperan sebagai alat penelitian utamanya adalah peneliti sendiri. Hal 

serupa juga dikemukakan Bogdan dan Biklen (1992: 29) "Qualitative research has natural 

setting as the direct source of data and researcher is the key of instrument” dengan kata lain 

digunakannya manusia sebagai alat penelitian utama karena dalam penelitian naturalistic 

mengutamakan pengamatan situasi yang wajar (kejadian apa adanya), untuk itu diperlukan 

kemampuan beradaptasi yang tinggi, yaitu sikap senantiasa menyesuaikan diri dengan stuasi yang 

berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian itu. Untuk memperoleh data deskriptif dalam 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu pengamatan partisipan (participant 

observation), wawancara dan dokumentasi (Moleong, 1994: 112). 



E. Instrumen Penelitian 

Untuk menjaring data penelitian ini dengan instrumen lembar pencatat dokumen, 

kuesioner, dan pedoman wawancara. Instrumen utama pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri atau apa yang disebut sebagai human instrument. 

Meskipun demikian, uraian mengenai instrumen penelitian berikut ini tetap bermanfaat dalam 

kerangka penelitian. Instrumen diperlukan karena peneliti dituntut dapat menemukan data yang 

diangkat dari fenomena, peristiwa, atau dokumen tertentu. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini digunakan beberapa pedoman berupa : Kisi-kisi pengambilan data, Pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan pedoman studi dokumentasi (terlampir). 

F. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis merupakan upaya mencari dan menata sekumpulan 

data secara sistematis yang diperoleh baik melalui teknik pengamatan, wawancara maupun 

dokumentasi untuk disajikan sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 1996: 104). Dengan 

demikian secara garis besar terdapat dua pekerjaan dalam analisis data yaitu menata dan 

menyajikan data. Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan model analisis 

interaktif menurut Miles dan Huberman (1992: 16). Untuk menganalisis data kesiapan guru 

dalam implementasi Kurikulum 2013 yang dijaring dengan instrumen di atas dilakukan dengan 

menggunakan analisis interaktif dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi bersaman, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau  verifikasi. Reduksi data dilakukan 

dengan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang 

diperoleh dari catatn tertulis.  

Proses reduksi ini dilakukan terus menerus sampai akhir penelitian. Penyajian data 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam memahami data yang diperoleh, baik oleh 

peneliti maupun orang lain. Penyajian data dapat berbentuk tulisan, matrik grafik, diagram 

maupun tabel. Penyajian data dalarn penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apa yang sedang 

terjadi, dan yang harus dilakukan sehingga dapat menganalisa kembali untuk keperluan penarikan 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan sejak dimulai 

pengumpulan data lapangan. Dalam hal ini peneliti mencari arti dari komponen yang disajikan, 

mencatat pola-pola, tema konfigurasi yang mungkin ada, preposisi, hubungan dan persamaan dari 

hal-hal yang sering muncul. Kesimpulan dalam penelitian ini senantiasa diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Pelaksanaan analisis dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

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 Negeri di Propinsi DIY pada 

umumnya didapatkan beberapa temuan yang dapat dijelaskan di bawah ini. 

1. Diskripsi Pendidikan Kejuruan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Propinsi DIY terletak antara 7
o
33’ – 8

o
12’ LS dan 110

o
00’ – 110

o
50’ BT,  di ketinggian 

100 – 499 m diatas permukaan laut. Beriklim tropis dengan rerata hujan perbulan sekitar 0.01 – 

100.00 mm, dipengaruhi oleh musim kering dan hujan. Temperatur rata-rata 26
o
C dengan 

kelembaban antara 35 – 97%.  

Propinsi DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Kulonprogo, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dengan 

penduduk sekitar 507.427 orang telah berkembang menjadi daerah perkotaan dengan populasi 

sekitar 1.000.000 orang, hidup di wilayah diluar batas administratif kota. Dengan luas 32,50 km2, 

densitas populasinya berkisar antara 7.327 orang/km2 sampai 27.373 orang/km2, menyebabkan 

kota menjadi padat dan menjadi sangat ideal bagi operasi angkutan umum.  Pada  daerah   pinggir 

kota, kepadatannya masih rendah yaitu kira-kira 5.000 orang/km2. Kota Yogyakarta mempunyai 

jaringan jalan sepanjang 238,249-km yang meliputi sekitar 5% dari luas kota. Ini berarti jalan 

masih terlalu sempit dengan kapasitas yang rendah. Harus diperhatikan bahwa usaha untuk 

memperlebar jalan sangatlah tidak mungkin karena padatnya gedung-gedung di sepanjang jalan. 



Daerah perkotaan di Yogyakarta merupakan aglomerasi dari dua kabupaten didekatnya, Bantul 

dan Sleman. Kota ini terkenal sebagai kota budaya di Pulau Jawa yang menarik wisatawan 

domestik dan manca negara. Selama bertahun-tahun, jumlah wisatawan domestik dan manca 

negara menunjukkan masa depan yang menjanjikan sebelum terjadinya krisis ekonomi. 

Walaupun dengan kondisi demikian, diperkirakan jumlah wisatawan domestik dan asing akan 

mencapai 1.225.000 dan 300.000 pada tahun 2003 (CTRD, 1999). 

Dengan sekitar 50 universitas dan institut, Yogyakarta merupakan magnet bagi pelajar di 

Indonesia, dilihat dari jumlah siswa (69.744 siswa) dan tingginya persentasi (15%) mahasiswa 

dibandingkan total populasi penduduk. Yogyakarta juga menarik pelajar asing untuk tinggal dan 

belajar. Peningkatan yang sangat cepat terjadi pada penggunaan motor dan bis umum pada tahun-

tahun belakangan ini merupakan refleksi yang kuat bagaimana pengaruhnya sebagai kota 

pendidikan. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 

2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki 13 (tiga belas) SMK Negeri yang memiliki 

program Keahlian TKR sebagaimana tampak pada table berikut : 

Tabel 1. SMK Negeri Program Keahlian TKR di Propinsi DIY 

No Deskripsi 
Kabupaten / Kota 

Yogyakarta Sleman Bantul Gn. Kidul Kl. Progo 

1 Sekolah 2 2 1 7 1 

2. Jumlah siswa 1.418 1.722 1.597 1.416 1.291 

3. Kelulusan 100% 100% 98% 98% 95% 

4. Kelulusan UK 82% 84% 78% 76% 68% 

 

Dari 13 (tiga belas) SMK tersebut dipilih 5 (lima) SMK diantaranya sebagai unit analisis 

dalam penelitian ini yaitu SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Depok Sleman, SMK 

Negeri Sedayu bantul, SMK Negeri 2 Pengasih Kulon Progo dan SMK negeri 2 Wonosari  

Masing-masing sekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam implementasi Kurikulum 2013 

khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dan diamanatkan 

dalam kurikulum 2013, sesuai dengan rencana yang dimiliki masing-masing sekolah. 

Beberapa capaian sekolah kejuruan (SMK) di Propinsi DIY Yogyakarta dapat 

ditunjukkan dari data pada masing-masing SMK rata-rata terakreditasi A, sementara masih 

terdapat 6 (enam) SMK dengan akreditasi B. 

Sekolah kejuruan (SMK) yang berada di Propinsi DI Yogyakarta dan sekitarnya 

khsuusnya SMK Negeri yang digunakan sebagai unit analisis telah ditunjuk oleh Dit PSMK 

sebagai sekolah cluster yang mempunyai kewajiban untuk membina dan mendampingi sekolah 

disekitarnya dalam implementasi Kurikulum 2013, hal ini didasarkan bahwa sekolah negeri 



tersebut telah menunjukkan reputasinya baik dalam bidang akademis maupun non-akakemis, 

besarnya pertumbuhan sekolah kejuruan mencapai 1,02%, pertumbuhan jumlah siswa mencapai 

2,41%, rata-rata pertumbuhan guru mencapai 0,5%, dan pertumbuhan jumlah rombongan belajar 

mencapai 6,57%. Sementara itu tingkat capaian siswa mengulang pada SMK tiap tahun mencapai 

1,04%, dengan rata-rata siswa putus sekolah mencapai 0,75%. Sedangkan pencapaian kelulusan 

UAN pada SMK di Yogyakarta mencapai 80,11% dengan hasil pencapaian NUAN rata-rata 

mencapai 6,42. 

Selain data di atas, beberapa parameter kinerja SMK di Propinsi DI Yogyakarta, 

diantaranya besarnya daya tampung mencapai 80,11% dari semua pendaftar SMK, sementara 

banyaknya siswa mengulang mencapai 1,04% dan siswa putus sekolah mencapai 0,75%. Namun 

pencapaian kelulusan siswa SMK mencapai 80,11%, dengan rata-rata pencapaian NUAN sebesar 

6,42. Sementara SMA rata-rata tingkat kelulusan mencapai 91,93% dengan pencapaian NUAN 

sebesar 7,31. 

Pada bidang non-akademik, capaian sekolah menengah kejuruan (SMK) di Propinsi DI 

Yogyakarta telah menunjukkan hasil capaian pada setiap lomba yang diikuti baik tingkat kota, 

propinsi maupun nasional. Beberapa prestasi tersebut diantaranya juara lomba ketrampilan siswa 

(LKS), juara lomba pada bidang keagamaan, bidang ekstra kurikuler baik palang merah remaja 

(PMR), kepramukaan, olah raga, dan lain-lain.  

Namun disamping data tersebut, hal yang lebih penting bagi SMK adalah besarnya daya 

serap lulusan SMK pada dunia kerja sebagai tujuan utama pendidikan kejuruan. Besarnya daya 

serap lulusan terhadap dunia industri rata-rata mencapai 72,7% untuk SMK Negeri dan 40,82% 

untuk SMK Swasta, dengan rata-rata lama tunggu sejak lulus SMK lebih dari 6 (enam) bulan. 

Disamping itu masih terdapat lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 21,96%, dan 

hanya sebesar 4,72% lulusan SMK yang menlanjutkan studi ke perguruan tinggi. Namun dari 

data SMK swasta didapatkan informasi bahwa rata-rata sebanyak  18,85% dari tiap angkatan 

lulusan SMK berwirausaha.  

2. Kesiapan Manajemen Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013 

Kurikulum yang merupakan salah satu komponen pendidikan sangat strategis karena 

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

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.  Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan ,termasuk RSBI 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.Kelebihannya adalah (1) Kurikulumnya sesuai 

dengan kebutuhan ,kondisi,karakteristik,dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat 

setempat sehingga satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu 



perkembangan masayarakat dan;(2) lebih mudah dilak sanakan karena desain kurikulum disusun 

oleh guru-guru sendiri dengan mempertimbangkan faktor –factor pendukung pelaksanaaannya 

yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. 

Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan khususnya SMK memiliki beberapa 

kelemahan dan kekurangan:(1) tidak semua guru memiliki keahlian  atau kecakapan dalam 

pengembangan kurikulum,atau tidak semua satuan pendidikan memiliki guru yang ahli dalam 

pengembangan kurikulum;(2) kurikulum dapat bersifat local,lulusannya kurang memiliki 

kemampuan atau daya saing secara nasional;(3) desain kurikulum sangat beragam, dapat 

menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum dan hasil belajar secara 

nasional. Pada hakikatnya pengembangan kurikulum harus mampu menjawab perubahan tatanan 

masyarakat, struktur disiplin keilmuan, dan pengetahuan tentang tingkah laku peserta didik yang 

mungkin terjadi setiap saat. Pengembangan kurikulum dalam suatu sistem pendidikan  yang 

mapan dan baik tidak akan pernah mengenal berhenti. 

Kebijakan implementasi kurikulum 2013 merupakan kebijakan nasional yang bertujuan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 

khususnya dalam memenuhi kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasional, dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

pendidikan secara makro, dan kebijakan institusional yang digunakan sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan kegiatan pada tingkat mikro pada satuan pendidikan. Mutu pendidikan baik 

pada tingkat makro maupun mikro pada setiap satuan pendidikan sangat erat kaitannya dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik kurikulum, tenaga 

pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen sekolah, 

lingkungan sekolah dan industry tempat latihan kerja siswa. Dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah kejuruan, kepala sekolah sebagai leader dituntut mampu menerapkan 

kebijakan berdasarkan  prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas, sehingga implementasi kurikulum 

dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimum. 

Bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

pada umumnya, implementasi kurikulum 2013 telah dilaksanakan oleh semua SMK Negeri secara 

berkesinambungan. SMK Negeri di Propinsi DIY yang ditunjuk sebagai SMK cluster sebagai 

SMK terkemuka di Propinsi DIY, telah ditetapka sebagai SMK yang harus mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Kepala Sekolah SMK memastikan bahwa kebijakan dalam implementasi 

kurikulum 2013, hal ini ditujukan untuk selalu memberikan nilai tambah dan peningkatan yang 

berkesinambungan bagi lulusan. Sehingga secara sengaja dapat dikatakan bahwa upaya untuk 



mengimplementasikan kurikulum 2013 merupakan sebuah bagian penting dalam mencapai 

peningkatan mutu pendidikan dan lulusan. 

Bagi sebagian besar SMK ukuran mutu atau kualitas pendidikan biasanya didasarkan 

pada ukuran-ukuran kuantitatif berupa capaian dalam UN, besarnya daya serap lulusan terhadap 

dunia kerja atau bahkan banyaknya lulusan yang dapat memasuki perguruan tinggi negeri, 

sehingga upaya dan kegiatan yang direncanakan oleh sekolah pada akhirnya bermuara pada 

capaian-capaian tersebut. Demikian pula halnya dengan program implementasi kurikulum 2013 

yang dibuat dalam rangka meningkatkan mutu SMK.  Faktor- faktor kunci keberhasilan kebijakan 

implementasi kurikulum 2013 lebih menfokuskan pada strategi sekolah dalam  implementasi 

kurikulum 2013 sekolah secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan 

dimulai dengan melakukan identifikasi kemampuan dan kekuatan serta tantangan yang harus 

dihadapi alam implementasi kurikulum 2013. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut antara 

lain potensi, peluang, kekuatan, tantangan , kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk 

sumberdaya, dana, sarana dan parasarana, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.   

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. Hasil-hasil yang diharapkan adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah 

dirumuskan yaitu: (1) terealisasinya  pengembangan kurikulum 2013 sesuai  standar  pendidikan 

nasional; (2) terealisasinya proses pembelajaran inkuiri yang efektif dan efisien; (3) terealisasinya 

lulusan-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 kerj; (4) terealisasinya peningkatan kualitas guru dalam proses pembelajaran tematik; (5) 

terealisasinya peningkatan sarana prasarana yang relevan dan mutakhir; (6) terealisasinya sumber 

dana dan daya dukung pendanaan yang memadai; (7) terealisasinya sistem penilaian hasil belajar 

autentik secara efektif, objektif, dan sistematis. 

Dalam implementasi kurikulum 2013 kepala sekolah memainkan peranan yang sangat 

penting dalam keberhasilan implementasi dan tujuan pendidikan, namun dalam 

penyelenggaraannya banyak kendala dan permasalahan yang ditemui, kendala dan permasalahan 

yang dihadapi umumnya masih berkisar pada implementasi metode pembelajaran inkuri, model 

pembelajaran tematik dan model evaluasi authentic, yang dirasakan oleh guru merupakan hal 

yang baru khususnya bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan berbagai tagihan-

tagihannya.  



Disamping itu beberapa permasalahan yang hingga kini masih belum mampu dipecahkan 

adalah belum belum tersedianya perangkat kurikulum yang sedianya akan disiapkan oleh 

pemerintah berupa silabus dan RPP, serta  buku pegangan guru dan siswa. Untuk membantu 

guru-guru yang menghadapi kesulitan dalam implementasi Kurikulum 2013, kepala sekolah  

memberikan pendampingan berupa kerjasama dengan dinas pendidikan melalui pengawas 

pendamping untuk mengadakan pertemuan dengan guru dalam hal penjelasan RPP, dan latihan 

praktik mengajar di kelas. 

Dalam kebijakan impelementasi kurikulum 2013 pada SMK Negeri di Propinsi DIY, 

kepala sekolah telah membentuk satuan tugas (satgas) yang beranggotakan ketua program studi 

(kaprodi) dan guru-guru bidang produktif sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang 

dikordinir oleh seorang kordinator dibawah kordinasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, 

dengan kewewenangan penuh yang diberikan oleh Kepala Sekolah dalam implementasi 

kurikulum 2013 dan mengembangkan perangkat kurikulum 2013 dengan dukungan baik fasilitas 

maupun pendanaan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sekolah  dan  Wakil Kepala Sekolah  

bidang kurikulum, Ketua Prodi dan  guru-guru bahwa hingga saat ini team telah melaksanakan 

kegiatan khususnya dalam implementasi kurikulum 2013  baik berupa sosialisasi maupun 

pengembangan perangkat kurikulum yang dibutuhkan oleh guru. Selain sosialisasi beberapa 

sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah cluster telah melakukan pendampingan mengajar (peer 

teaching) dan pendampingan pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh DitPSMK dan 

LPMP Propinsi DIY. 

SMK Negeri di DIY  telah menyusun program kegiatan dalam upaya implementasi 

kurikulum 2013 yang tertuang dalam kebijakan kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 

2013. Kerangka kebijakan tingkat mikro yang dibuat oleh kepala sekolah dituangkan dalam 

sebuah rencana strategis (renstra) sekolah, dengan jabaran program berupa pengembangan 

organisasi dan manajemen sekolah melalui  pengembangan kemampuan manajerial personil 

sekolah, pengembangan pengelolaan sekolah melalui evaluasi dan pengawasan; dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran tematik saintifik dan evaluasi authentic sesuai tuntutan 

kurikulum 2013 dan pengembangan metode pembelajaran inkuiri.  

Strategi dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik 

yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah 

pada tujuan strategik organisasi. Sehingga dalam kerangka implementasi kurikulum 2013 pada 

SMK perlu diupayakan sebuah cara dan taktik dalam mengendalikan program implementasi 

sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan bersama. Pada prinsipnya semua SMK Negeri 

yang telah melaksanakan kurikulum 2013 dalam penyelenggaraan program pembelajaran telah 



memiliki kiat dan cara untuk mengendalikan program baik melalui team building maupun control 

secara reguler yang dilakukan secara bersama oleh ketua program studi, wakil kepala sekolah dan 

kepala sekolah.  

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sekolah  dan waka bidang kurikulum SMK 

Negeri di Propinsi DIY; serta guru-guru bahwa pada sekolah yang telah mengimplementasikan 

kurikulum 2013 telah dilaksanakan program pengembangan dan persiapan serta evaluasi yang 

dilakukan secara terpadu antara sekolah dengan dinas pendidikan yang dikendalikan sepenuhnya 

oleh team pengembang sekolah yang secara rutin melaporkan setiap kegiatan kepada kepala 

sekolah melalui waka kurikulum, sehingga lebih efektif dan meberikan keleluasaan untuk 

mengembangkan lebih lanjut. 

Bagi sekolah yang memiliki jumlah guru dengan keragaman dan motivasi yang berbeda-

beda serta tingkat pemahaman yang sangat beragam, maka diupayakan kegiatan workshop yang 

dilakukan dalam rangka menyatukan persepsi dan memberikan pemahaman tentang implementasi 

kurikulum 2013. Workshop dilaksanakan oleh sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan dan 

pakar pendidikan khususnya yangberada di Daerah Istimewa Yogyakarta dari perguruan tinggi 

LPTK yang memiliki kemampuan lebih tentang pengembangan kurikulum. Disamping 

pendampingan yang dilaksanakan oleh DitPSMK dan LPMP Propinsi DIY. 

a. Strategi pengembangan dan pemahaman kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dirumuskan dan kembangkan dengan suatu optimism yang tinggi untuk 

menghasilkan lulusan sekolah yang lebih cerdas, kreatif, inovatif, memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi sebagai individu maupun sebagai bangsa, serta toleran terhadap segala perbedaan yang ada. 

Beberapa latar belakang yang mendasari Pengembangan Kurikulum 2013 tersebut antara lain 

berkaitan dengan problem sosial dan masyarakat, problem yang terjadi dalam penyelenggaraan 

pendidikan itu sendiri, perubahan sosial berupa globalisasi dan tuntutan dunia kerja, 

perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu hal yang menjadi pertimbangan perlunya Kurikulum 

2013 adalah permasalahan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. 

Kurikulum 2013 dapat dikatakan sebagai perbaikan dari kurikulum-kurikulum 

pendidikan nasional sebelumnya. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang berubah. Bagi siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak didik harus memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan dirinya sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada bidang keterampilan anak didik harus memiliki 

kemampuan berpikir dan bertindak yang efektif dan kreatif dalam baik secara abstrak maupun 

konkret terkait dengan pengembangan dari yang sudah dipelajari oleh anak didik di sekolah 



secara mandiri. Selain itu pada bidang pengetahuan anak didik juga dituntut untuk dapat memiliki 

pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian.   

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, proses pembelajaran di kelas dan sekolah 

tidak cukup hanya melalui peningkatan pengetahuan saja, melainkan juga harus dilengkapi 

dengan kemampuan kritis dan kreatif, berkarakter kuat, yakni individu yang bertanggungjawab, 

berjiwa sosial tinggi, toleran, produktif, adaptif terhadap perubahan, dan lainnya, serta didukung 

oleh kemampuan memanfaatkan teknologi, informasi, dan media. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan antara lain adalah: (1) mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan melalui 

pelatihan dan juga dukungan infrastruktur; (2) memungkinkan pendidikan untuk berkolaborasi, 

berbagi pengalaman, dan mengintegrasikannya di ruang kelas; (3) memungkinkan siswa untuk 

belajar banyak hal yang relevan dengan konteks dunia sekitar yang selalu berkembang; dan (4) 

mendukung keterlibatan komunitas dalam pembelajaran, baik pembelajaran langsung (tatap 

muka) maupun online. 

b. Strategi pemenuhan kelengkapan kurikulum 2013 

Penyusunan pemenuhan kelengkapan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh sekolah, 

dimulai  dengan melakukan pengkajian terhadap Permendiknas Nomor 28 Tahun 2009, kemudian 

mengembangkan bidang keahlian dan program keahlian yang menjadi focus. Dalam 

pengembangan ini dikembangkan untuk Bidang Keahliannya adalah Teknologi dan Rekayasa, 

sedangkan program keahliannya adalah Teknik Kendaraan Ringan, selanjutnya mencermati 

program keahlian (dalam permendiknas itu disebut dengan  Dasar Kompetensi Kejuruan), 

selanjutnya mencermati Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada pada 

program keahlian tersebut. Langkah selanjutnya adalah menetapkan Standar Kompetensi Lulusan 

berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Kemudian ditentukan 

Kerangka Dasar Kurikulum, Struktur Kurikulum, pengembangan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar, dan silabus.   

Struktur Kurikulum 2013 adalah perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Jadi, beberapa 

Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar (SK/KD) yang terdapat pada kurikulum sebelumnya 

(KBK dan KTSP) yang dianggap sesuai dengan tujuan penguasaan kompetensi Kurikulum 2103 

dipertahankan, sedangkan yang dianggap tidak sesuai dihilangkan atau direvisi. 

Pengembangan kurikulum tahun 2013 tidak bisa dipisahkan dengan proses pembelajaran. 

Oleh karenanya dalam mengembangkan perangkat pembelajaran harus selalu memperhatikan 

karakteristik pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1) 



pembelajaran teori, (2) pembelajaran praktikum, dan (3) pembelajaran praktik. Pembelajaran 

praktik dan praktikum  sama-sama  merupakan aplikasi dari teori yang telah dipelajarinya. Dilihat 

dari penekanannya, ada perbedaan antara pembelajaran teori dan pembelajaran praktik. 

Pembelajaran  teori keteknikan lebih menekankan pada pelatihan kognitif (pengetahuan), 

sedangkan pada pembelajaran praktik lebih menekankan pada pelatihan psikomotorik 

(keterampilan), walaupun telah diketahui bahwa kedua pembelajaran tadi  saling mengkait dan 

saling menunjang. Dari ke tiga jenis pembelajaran ini, proporsi  pembelajaran praktik di bengkel 

jauh lebih besar daripada proporsi pembelajaran teori kejuruan, dan pembelajaran praktikum.  

Proses pembelajaran teori diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi siswa  untuk  berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa. Pembelajaran teori dapat dilakukan di 

dalam ruang teori dan dapat juga dilakukan di ruang praktik.  Pembelajaran praktik, terdiri atas 

perencanaan pembelajaran, persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian 

hasil belajar. Perencanaan pembelajaran praktik dapat berupa penyusunan job sheet atau 

experiment sheet, persiapan berupa persiapan kelas, mesin, dan atau peralatan yang digunakan. 

Pelaksanaan praktik pembelajaran dapat didahului dengan penyajian materi oleh guru (shop talk), 

diteruskan dengan praktik oleh siswa, dan asesmen hasil belajar siswa.    

Dalam pembelajaran praktik, tugas guru adalah: 1) menentukan tujuan dalam bentuk 

perbuatan, 2) menganalisis keterampilan secara rinci dan catatan operasi serta urutannya, 3) 

mendemonstrasikan keterampilan tersebut disertai dengan penjelasan singkat, dengan 

memberikan perhatian pada butir-butir kunci serta bagian-bagian yang sukar, 4) memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mencoba praktik sendiri dengan pengawasan dan bimbingan, dan 

5) memberikan penilaian terhadap usaha siswa.  

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembelajaran teori maupun praktik mencakup 

persiapan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar siswa. Pada tahap persiapan, guru harus 

menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  atau jobsheet, bahan pembelajaran, dan 

perangkat penilaian hasil belajar siswa. Hal penting yang harus dilakukan dalam persiapan adalah 

guru harus menyisipkan butir-butir KI 1 dan KI 2 dalam RPP, bahan pembelajaran, dan penilaian 

hasil belajar siswa. 

Dalam proses pembelajaran baik teori maupun praktik, guru harus mampu mendorong 

muncul dan berkembangnya kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sikap 

spiritual dan sikap sosial. Oleh karena itu, guru dituntut untuk  mampu menyelenggarakan 

pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 



untuk  berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa 

3. Kesiapan Guru dalam Menyiapkan Perangkat Pembelajaran 

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. 

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.  

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 (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. 

Mensiasati kekurangan yang terjadi selama ini, guruproduktif khusususnya yang 

tergabung dalam MGMP berinisiatif melakukan pengembangan perangkat pembelajaran melalui 

beberapa workshop yang diselenggarakan bersama antara MGMP dengan LPTK dan LPMP, 

dengan kegiatan ini diharapkan perangkat pembelajaran baik Sylabus, RPP, materi pembelajaran 

hingga perangkat evaluasi tersedia sebagai bagian penting dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar di kelas.  

4. Kesiapan Guru dalam Menyiapkan Media Pembelajaran 

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 sosial dan saling menghargai. Oleh karenanya dalam 

impleemntasi kurikulum 2013 ini guru dituntut untuk mampu mengimplementasikan 

pembelajatan tematik terpadu ini dengan berbagai kendala 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). 

Media pembelajaran dianggap, aspek yang sangat penting dalam proses dukungan 

terhadap kelancaran pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu proses pembelajaran. 

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 implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh kelima SMK Negeri di 

Propinsi DIY dalam kajian penelitian ini, oleh karena itu strategi implementasi kurikulum 2013 

menjadi kajian yang sangat penting untuk diungkapkan. Sebagai SMK Negeri di Propinsi DIY  

yang dikenal luas oleh masyarakat dengan mutu dan kualitas pembelajaran yang sangat baik, 

SMK Negeri memiliki strategi pengembangan media pembelajaran dalam implementasi 

kurikulum 2013 untuk mencapai kualitas pembelajaran melalui peningkatan efektivitas Teknologi 



informasi sebagai media utama dalam proses pengembangan mutu pembelajaran secara langsung. 

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, sesuai dengan model 

pembelajaran tematik, dengan pengembangan pembelajaran dengan memnafaatkan semua sumber 

belajar dan fasilitas yang ada di sekolah. 

5. Kesiapan Guru dalam Menyiapkan Perangkat Evaluasi Pembelajaran 

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. 

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.  

Selanjutnya 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 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 hamper 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. 

B. Pembahasan  

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan pengajaran yang sistematik yang berisi 

pernyataan tujuan, organisasi konten, organisasi pengalaman belajar, program pelayanan, pola 

belajar mengajar, dan program evaluasi agar pebelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman dan perubahan tingkah laku (Oliva 1991:6).  Sehingga dalam proses pembelajaran, 

kurikulum merupakan sebuah panduan dalam melaksanakan agar proses pembelajaran dapat 

terarah dan terukur dengan jelas. Dalam proses pembelajaran peran seorang guru (pendidik) 

menjadi sangat penting dalam mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran, agar 

pengalaman siswa menjadi lebih bermakna (Oliva, 1991:6).  

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap 

seluruh kegiatan pendidikan (Oemar Hamalik, 2007). Kurikulum disusun untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan 

kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing 

satuan pendidikan.   

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa  kurikulum adalah kegiatan dan 

pengalaman yang direncanakan atau diprogramkan dan dilaksanakan dengan intensif dalam 

bentuk pembelajaran untuk mencapai tujuan yaitu hasil belajar berupa kompetensi yang 

diinginkan. 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 dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa 

menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya 

dipergunakan bagi para penyusun kurikulum (makro) atau kurikulum tertulis yang sering disebut 

juga sebagai kurikulum ideal, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar 

pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum (mikro) yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas 



pendidikan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, sebagai 

bahan untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum 

disetiap jenis dan jenjang pendidikan/persekolahan. Dengan posisinya yang penting tersebut, 

maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, 

dalam melakukan proses penyelengaraan pendidikan, sehingga dapat menfasilitasi tercapainya 

sasaran pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Perubahan dan pengembangan kurikulum dimaksudkan sebagai salah satu bentuk 

reformasi pendidikan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan tersebut 

merupakan konsekwensi perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan serta harapan 

masyarakat terhadap dunia pendidikan. Paradigma baru pendidikan di Indonesia memberikan 

kewenangan luas kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensi sekolah untuk 

memenuhi tuntutan tersebut, sehingga harus didukung oleh semua perangkat baik tenaga pendidik 

maupun kependidikan, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban 

sekolah.  

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian 

pendidikan. Pengembangan kurikulum diperlukan karena adanya perubahan tuntutan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kebutuhan dalam bidang pendidikan 

pun ikut berubah, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus dimiliki 

oleh siswa.  Dalam pengembangan Kurikulum 2013 dituntut adalah peningkatan dan 

keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan 

(knowledge).  

Sebagaimana telah dipahami bahwa sistem kurikulum terbentuk oleh empat komponen-

komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan dan 

komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. 

Manajemen kurikulum dan pembelajaran diarahkan agar proses pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang telah dirumuskan. Peran semua stake holder dalam sekolah baik kepala sekolah, guru 

dan tenaga kependidikan lainnya ikut menentukan keberhasilan tujuan tersebut. Kepala sekolah 

merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk 

melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga kepala sekolah bertanggung jawab dalam 

membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta melakukan 

supervisi dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam 



proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap perbaikan dan pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran.  

Untuk ketercapaian program kurikulum dan pembelajaran yang efektif, kepala sekolah 

bersama guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam 

program tahunan, catur wulan dan bulanan. Sedangkan program mingguan atau satuan pelajaran 

(satpel), wajib dipahami dan didalami guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.  Agar 

proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka langkah-

langkah dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah perlu diperhatikan. Tahapan pelaksanaan 

kurikulum di sekolah melalui empat tahap yaitu: (a) perencanaan, (b) pengorganisasian dan 

koordinasi, (c) pelaksanaan, dan (d) pengendalian.  

SMK Negeri yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 perlu mengembangkan 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau 

hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum (Oliva, 1996). Dalam pengembangan kurikulum, 

dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau 

justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum 

2013 pada SMK Negeri sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan 

kurikulum yang digunakan di SMK reguler lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali 

prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana 

Syaodih Sukmadinata (1997) mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang 

dibagi ke dalam dua kelompok : (1) prinsip – prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, 

praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus : prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, 

prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses 

belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip 

berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. 

Dalam pengembangan kurikulum harus memahami tiga sumber kurikulum yaitu siswa 

(student), masyarakat (society), dan konten (content). Sumber siswa lebih menekankan pada 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan siswa pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan 

perkembangan jiwa atau usianya. Sumber masyarakat lebih melihat kepada kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan sumber konten adalah 

berhubungan dengan konten kurikulum yang akan dikembangkan pada tingkat pendidikan yang 

sesuai. Dengan kata lain landasan sosiologi digunakan dalam pengembangan kurikulum dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan sumber masyarakat (society source) 

agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 



Sebagimana telah disampaikan bahwa kurikulum merupakan  seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta 

kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. 

Pengembangan Kurikulum 2013 pada SMK Negeri tetap mengacu  pada standar nasional 

pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan 

terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional 

pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan 

acuan utama bagi satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. 

Sementara guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum agar proses 

belajar mengajar memiliki makna yang mendalam pada diri siswa dan guru. Sebagai ujung 

tombak dan garda terdepan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 kesiapan guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum itu dibutuhkan kompetensi, komitmen dan tanggung jawab. 

Kompetensi guru berhubungan dengan apa yang harus dibelajarkan (content), disamping itu juga 

kemampuan membelajarkan siswa yang menantang, menyenangkan, memotivasi, menginspirasi 

dan memberi ruang kepada siswa untuk melakukan keterampilan proses yaitu mengobservasi, 

bertanya, mencari tahu, merefleksi  dalam pembelajaran inkuiri.  

Persoalan yang paling krusial adalah kesiapan guru dalam mempersiapkan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan 

evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Hingga saat ini kesiapan 

guru dalam implementasi kurikulum sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat guru yang memberikan pembelajaran di kelas dengan metode belajar konvensional, hal 

ini bertolak belakang dengan tuntutan dalam kurikulum 2013 yang menuntut penerapan metode 

inkuiri atau discovery learning, sehingga 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. Untuk mengatasi 

kesenjangan ini dibutuhkan workshop yang mampu merubah “mindset” guru agar mampu dan 

mau mengembangkan metode pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Sebagai implementasi dari pengembangan Kurikulum 2013, SMK Negeri pada umumnya 

telah mengembangkan kurikulum dengan menerapkan prinsip-prinsip: (1) Berpusat pada potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; 

(3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan 



kebutuhan kehidupan; (5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; (7) 

Seimbang antara kepentingan pusat daerah, nasional dan internasional; (8) Relevan dengan 

tuntutan kebutuhan siswa, daerah, nasional dan internasional. Sebagai upaya untuk 

mengembangkan proses pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dengan memberdayakan 

semua potensi yang dimiliki baik potensi sumber daya manusia maupun potensi lainnya. 

Sementara dalam pengembangan perangkat pembelajaran dalam kurikulum SMK Negeri 

cluster khususnya  melakukan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran lainnya 

dengan: (1) Melibatkan kepala sekolah, guru,ketua programkeahlian, MKKS, MGMP, DitPSMK 

dan LPMP; (2) Melakukan analisis situasi pendidikan (sekolah); (3) Melakukan validasi 

kelayakan yang telah disusun sebelum diberlakukan. Sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan 

peserta didik, masyarakat dan tuntutan global yang lebih bervariasi. 

Salah satu ciri kurikulum 2013 yaitu adanya penambahan jam pelajaran sebagai 

konsekuensi dari 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.  

Penambahan jam pelajaran pada kurikulum 2013 dimaksudkan agar guru memiliki waktu 

yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi 

(berpusat) pada siswa atau mengembangkan pembelajaran aktif, beserta proses penilaiannya. 

Dengan demikian guru dituntut untuk memiliki keterampilan mengembangkan berbagai bentuk 

dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan kontekstual.  

Dengan bertambahnya jam pelajaran, maka kegiatan ekstrakurikuler yang mampu 

memberikan bekal ketrampilan khususnya soft skill pada siswa menjadi berkurang, dengan 

demikian sekolah dan guru dituntut mampu mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler secara 

selektif tanpa mengurangi tujuan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selain dari hal 

tersebut, dengan bertambahnya jam pelajaran, maka waktu siswa berada di sekolah menjadi lebih 

panjang, maka akan semakin membebani murid, baik dari sisi cost maupun waktu istirahatnya 

karena siswa dituntut untuk menyediakan makan siang di sekolah, yang pada gilirannya 

menambah biaya siswa. Dengan demikian jika hal ini jadi dilaksanakan, maka sekolah 

berkewajiban untuk menyediakan kantin yang mampu menyediakan makan siang dengan porsi 

yang sesuai dengan tingkat kebutuhan gizi dan harga yang terjangkau. 

   



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 pada rumusan 

masalah yaitu : 

1. Kesiapan manajemen sekolah khususnya dalam implementasi kurikulum 2013 SMK Negeri 

di Propinsi DIY  dalam implementasi kurikulum 2013 menunjukkan bahwa kepala sekolah 

telah melakukan beberapa upaya dalam persiapan dan membuat kebijakan tingkat mikro 

dalam implementasi kurikulum 2013, dengan melakukan pendampingan bersama dengan Dit 

PSMK maupun LPMP, sebagai usaha untuk memberikan kemudahan bagi guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Secara organisastoris kepala sekolah melalui  

MKKS telah melakukan pengembangan kemampuan manajerial personil sekolah, 

pengembangan pengelolaan sekolah melalui evaluasi dan pengawasan; dan pengembangan 

kegiatan pembelajaran tematik saintifik dan evaluasi authentic sesuai tuntutan kurikulum 

2013 dan pengembangan metode pembelajaran inkuiri. 

2. Kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dalam implementasi kurikulum 

2013 khususnya di SMK Negeri Propinsi DIY dalam pembelajaran inkuiri dan evaluasi 

authentic masih mengalami kendala, beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya 

sekolah secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan pengembangan perangkat 

pembelajaran, meskipun pada akhirnya tidak seragam. Melalui MGMP guru telah 

menyelenggarakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran yang diharapkan mampu 

digunakan dalam PBM  

3. Kesiapan guru dalam menyiapkan media pembelajaran sebagai tuntutan dalam pembelajaran 

inkuiri dan evaluasi authentic dengan melakukan pengembangan media berbasis TIK, 

sehingga pada perkembangan selanjutnya guru telah melengkapi diri dengan perangkat TIK 

sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. 

4. Kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat evaluasi khususnya dalam penilaian 

pembelajaran berbasis inkuri dan evaluasi autenthic, dikembangkan bersama pada tataran 

internal sekolah dalam lingkup program keahlian maupun bersama dengan MGMP baik 

berupa format penilaian maupun perangkat penilaian lainnya termasuk rubric penilaian, 

sehingga mampu memudahkan guru dalam proses penilaian. 



B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kesiapan sekolah khususnya SMK 

Negeri di Propinsi DIY dalam implementasi kurikulum 2013 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  

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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LAMPIRAN 
 

  



 

1. BIAYA PENELITIAN 

A Honorarium Peneliti  40% x Rp.10.000.000,- Rp.   4.000.000,- 

B Biaya operasional penelitian  Rp.   3.500.000,- 

 1. Biaya transportasi   Rp. 1.000.000,-  

 2. Biaya penggandaan instrumen;  Rp.     500.000,-  

 3. Biaya pengumpulan data dan 

analisis data:  

Rp. 2.000.000,-  

C Biaya manajemen  Rp.   1.500.000,- 

 1. Seminar proposal :  Rp. 750.000,-  

 2. Seminar hasil:          Rp.750.000,-  

D Biaya lain-lain  Rp.   1.000.000,- 

Jumlah Rp. 10.000.000,- 

Terbilang Sepuluh Juta Rupiah 

 

2. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

NO 

 

KEGIATAN 

 

BULAN 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengajuan usulan  √                  

2 Seleksi proposal  √                  

3 Seminar instrumen   √                

4 Pelaksanaan Penelitian   √ √ √ √ √    

5 Monitoring          √          

6 Seminar hasil               √    

7 Laporan hasil                 √  

 

 

3. ORGANISASI TEAM PENELITI 

No Nama dan NIP Kedudukan Tugas 

1 Prof. Dr. Herminarto Sofyan, MPd  Ketua/Anggota Peneliti 

2 Moch. Solikin, MKes Anggota Peneliti 

3 Dr. Zainal Arifin, M.T Anggota Peneliti 

4 Kir Haryana MPd. Anggota Peneliti 

 

  



INSTRUMEN PENELITIAN 

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 

 

No Institusi Status Alamat 

1.  SMK Negeri 2 Yogyakarta Negeri – responden pembanding  Jl. AM Sangaji 47 Jetis  Yogyakarta 

2.  SMK Negeri 2 Depok Sleman  Negeri – responden utama Mrican Depok Sleman  

3.  SMK Negeri Sedayu Negeri – responden pembanding  Argomulyo - Sedayu – Bantul 

4.  SMK Negeri 2 Wonosari Negeri – responden pembanding  Jl. Raya Wonosari Kepek Gunung Kidul 

5.  SMK Negeri Pengasih Negeri – responden pembanding  Pengasih Kulon Progo  
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Kepada Yth. 

Bpk. / Ibu. Kepala Sekolah, dan Guru SMK  

Di Yogyakarta 

 

Dengan Hormat, 

 

Sebelumnya perkenalkan kami, Team peneliti Fakultas Teknik UNY, saat ini kami sedang 

melaksanakan penelitian yang berjudul : “Kesiapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 se propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sebagaimana kita 

ketahui bersama bahwa pada tahun 2013 ini pemerintah telah memutuskan untuk 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 sebagai konsekwensi 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. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Bapak/Ibu/Saudara berkaitan 

dengan proses perencanaan dan implementasi Kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan pada sekolah 

Bapak/Ibu/Saudara. Masukan dari Bapak/Ibu/Saudara akan sangat berarti bagi tercapainya maksud 

dan tujuan penelitian ini dan semata-mata hanya akan kami gunakan untuk mendukung 

pengembangan dan penyempurnaan Kurikulum 2013 bagi semua pemangku kepentingan. Atas 

bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih. 

 

Hormat kami, 

Team Peneliti 

 

INSTRUMENT PENELITIAN  

KESIAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM IMPLEMENTASI 

KURIKULUM 2013  

SE PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
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1. Nama Responden :  
 

2. Jenis kelamin   Pria  Wanita 
 

    3. Pendidikan tamatan terakhir 

 Sarjana S1  Pendidikan Akademi (Ahli Madya) 
 Sarjana S2/S3  Lainnya, sebutkan ……………….. 

   4. Jabatan  

 Kepala Sekolah  Wakil Kepala Sekolah 
 Ketua Prodi  Guru 

 

 

 5. Nama Sekolah :  
 

 6. Alamat Sekolah :  
 

 
 

No Tlp :  No. Fax :  
 

7. Alamat e-mail Sekolah :  
 

 

8. Akreditasi Sekolah  
 

 “A”  “B”   “C”  
 

 
  

9. Sistem Penjaminan Manajemen Mutu (SMM)     
 

 ISO 9000 - 2000  ISO 9000 - 2001  Malcolm Baldrige NQA 
 Standard Singapore Quality Award    Deming Price  Lainnya …………………. 
 

10. Lembaga Sertificator 
 

  TUV Reinhard   Sucofindo  Lainnya …………… 
 

11. Tahun sertifikasi :  
 

12. Apakah sekolah ditunjuk untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013   Ya  Tidak 

13. Apakah Bapak/Ibu ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti sosialisasi dan 

workshop implementasi  Kurikulum 2013  
 Ya  Tidak 

14. Apakah Bapak/Ibu telah memahami semua hal dalam implementasi  

Kurikulum 2013  
 Ya  Tidak 

13. Bagian manakah yang dianggap belum dipahami oleh Bapak/Ibu: 

 Latar belakang dan rasional implementasi kurikulum 2013 
 Karakteristik Kurikulum 2013 
 Kerangka dasar kurikulum 2013 
 Struktur Kurikulum 2013 

 

Identitas Responden 

Identitas Sekolah 

Penjaminan Mutu Sekolah 
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 Mata pelajaran, beban belajar 
 Kompetensi inti dan kompetensi dasar 
 Lainnya ………. 

 

 

14. Sekolah memiliki dokumen-dokumen rujukan pengembangan Kurikulum SMK 2013 yang meliputi: 
 Permendikbud No. 54 tahun 2013 ttg SKL 
 Permendikbud No. 65 th 2013  ttg Standar Proses 
 Permendikbud No. 66 th 2013 tentang Standar Penilaian 
 Permendikbud Nomor 70 ttg Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK-MAK 
 Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 ttg Buku Teks Pelajaran Layak 

15. Sekolah melakukan sosialisasi implementasi kurikulum 2013 kepada : 
 Guru 
 Siswa 
 Karyawan 
 Orang tua/wali 

16. Sekolah mengembangkan struktur kurikulum dengan: 
 Susunan mata pelajaran meliputi semua mapel sesuai ketentuan Permen Dikbud 54/2013 
 Cakupan dan kedalaman KI mapel adaptif dan produktif yang telah diperkaya  

17. Sekolah melakukan beberapa kegiatan sebelum implementasi kurikulum 2013 
 Sosialisasi 
 Workshop 
 Lainnya sebutkan  

18. Sekolah mengembangkan beban belajar sesuai dengan SKL Permen Dikbud 54/2013 dengan 

pengayaan: 

 Beban belajar tatap muka mata pelajaran adaptif  6 jam pelajaran per minggu 
 Beban belajar tatap muka mata pelajaran produktif  6 jam pelajaran per minggu 
 Minimal 80% dari semua mapel memiliki tugas terstruktur 
 Minimal 80% dari semua mapel memiliki kegiatan mandiri tidak terstruktur 

19. Sekolah menyusun kurikulum yang memuat: 

 Visi sekolah 
 Misi sekolah 
 Tujuan sekolah 
 Nama-nama mata pelajaran 
 Nama(-nama) muatan lokal 
 Nama-nama kegiatan pengembangan diri 
 Pengaturan beban belajar 
 Ketentuan mengenai ketuntasan belajar 
 Ketentuan mengenai kenaikan kelas dan kelulusan 
 Kalender pendidikan 
 Lampiran silabus semua mata pelajaran 
 Lampiran RPP semua mata pelajaran 

20. Sekolah menyusun kalender pendidikan yang memuat waktu/ketentuan tentang: 

Implementasi Kurikulum 2013 
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 awal dan akhir tahun pelajaran 
 minggu efektif  
 jadwal pelajaran 
 jadwal kegiatan pengembangan diri 
 jeda tengah semester 
 jeda antar semester 
 libur akhir tahun pelajaran 
 hari libur keagamaan  
 hari libur umum/nasional 
 hari libur khusus 
 kegiatan khusus sekolah 

21. Sekolah mengembangkan silabus dengan komponen-komponen sesuai Permen Dikbud 54/2013 

untuk  

 Semua mata pelajaran adaptif 
 Semua mata pelajaran produktif 
 Semua mata pelajaran 

22. Sekolah mengembangkan RPP dengan komponen-komponen sesuai Permen Dikbud 54/2013 

untuk  

 Semua mata pelajaran adaptif 
 Semua mata pelajaran produktif 
 Semua mata pelajaran 

23. Sekolah memiliki bahan ajar mata sesuai dengan KI/KD/silabus/RPP dalam jumlah dan kualitas 

yang memadai untuk mata pelajaran  

 Semua mata pelajaran adaptif 
 Semua mata pelajaran produktif 
 Semua mata pelajaran 

 

 

  



53 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Aspek Administrasi  : Kesiapan Implementasi Kurikulum 2013 
2. Fokus Wawancara   : Perencanaan, Proses dan Implementasi kurikulum 2013 
2. Responden : Kepala Sekolah, Waka kurikulum 
3. Waktu wawancara   : tanggal.........................jam ;..................... 
4. Jalannya Wawancara   : Wawancara Tidak Terstandar 
 

N

o 
Kategori Pertanyaan 

1 Perencan

aan 

Pertanyaan-pertanyaan berkisar seputar, hal-hal berikut: 

1. Dasar pemikiran implementasi Kurikulum 2013 di sekolah 
2. Bentuk perencanaan implementasi kurikulum 2013 
3. Mekanisme pelaksanaan  
4. Kelembagaan  
5. Pemilihan personil pelaksana 

 

2 Proses 1. Bentuk kebijakan 
2. Dasar kebijakan 
3. Formulasi kebijakan 
4. Implementasi kebijakan 
5. Resiko dan tantangan kebijakan 
6. Mekanisme evaluasi dan pengawasan 

3 Implement

asi 

1. Pelaksana evaluasi 
2. Tindak lanjut evaluasi 
3. Sasaran evaluasi 
4. Obyek evaluasi 
5. Alat evaluasi 
6. Mekanisme evaluasi 

4 Dampak 

Program 

1. Kondisi sebelum program 
2. Kondisi selama program 
3. Kondisi yang diharapkan setelah program 
4. Pencapaian program 
5. Langkah perbaikan 
6. Kendala pelaksanaan program 
7. Dukungan stakeholder (internal dan eksternal) 

 

Identitas Responden 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Aspek Administratif  : Implementasi Kurikulum 2013 
2. Fokus Wawancara   : Implementasi Kurikulum 2013 
2. Responden : Guru 
3. Waktu wawancara   : tanggal.........................jam ;..................... 
4. Jalannya Wawancara   : Wawancara Tidak Terstandar 
 

N

o 
Kategori Pertanyaan 

1 Perencan

aan 

Pertanyaan-pertanyaan berkisar seputar, hal-hal berikut: 

1. Dasar pemikiran implementasi kurikulum 2013 
2. Bentuk  
3. Mekanisme pelaksanaan implementasi 
4. Kelembagaan  
5. Pemilihan personil pelaksana 

2 Proses 1. Bentuk persiapan 
2. Kelengkapan dokumen dan prasarana pembelajaran 
3. Mekanisme evaluasi dan pengawasan 

3 Implement

asi 

1. Pelaksana evaluasi 
2. Tindak lanjut evaluasi 
3. Alat evaluasi 
4. Mekanisme evaluasi 

4 Dampak 

Program 

1. Kondisi sebelum program 
2. Kondisi selama program 
3. Kondisi yang diharapkan setelah program 
4. Pencapaian program 
5. Langkah perbaikan 
6. Kendala pelaksanaan program 
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ANGGOTA TEAM PENELITI 

1. Prof. Dr. H. Herminarto Sofyan, M.Pd. 

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Herminarto Sofyan 

b. Tempat Lahir : Sleman 

c. Tanggal Lahir : 9 Agustus 1954 

d. NIP Lama/NIP. Baru : 130681037/ 19540809 197803 1 005 

e. Pangkat/Jab./Gol. : Pembina Utama Madya/Guru Besar/IVd 

f. Agama : Islam 

g. Jenis Kelamin : Laki-laki 

h. Alamat Rumah : Gejayan, Jl. Mangga, Gang Apel 100. Condongcatur, 

Depok,  Sleman, Yogyakarta 

i. Telepon : (0274) 882083, HP: 0818468060 

j. E-mail : hermin@uny.ac.id 
 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

No. Nama Sekolah Kota Jurusan Th. Lulus Ket. 

1 UN Jakarta Jakarta 
DoktorTeknologi 
Pembelajaran , Pasca sarjana 

2002  

2 UN Jakarta Jakarta 
Magister Pendidikan 
Teknologi dan Kejuruan, 
Pascasarjana 

1986  

3 FKT IKIP Yogyakarta Yogyakarta 
Sarjana Pendidikan Teknik 
Mesin 

1978  

4 FKT IKIP Yogyakarta Yogyakarta 
Sarjana Pendidikan Teknik 
Mesin 

1976  

5 SMAN II Yogyakarta Yogyakarta Paspal 1973  

6 SMPN VI Yogyakarta Yogyakarta  1970  

7 
Sekolah Dasar Negeri 
Rejodani 

Rejodani  1967  

 
PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI 

No. Tempat Pelatihan Bidang Pelatihan Lama Pelatihan Tahun Keterangan 

1 Poltek Bandung 
Managemen Mutu 
Terpadu 

1 bulan 
1997  

2 PEDC Bandung Kinerja Politeknik  - 1996  

mailto:hermin@uny.ac.id
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3 IKIP Yogyakarta 
Pembelajaran Berbasis 
Komputer (CAI) 

1 bulan 
1995  

4 DIKTI Jakarta 
Sistem Informasi 
Pendidikan Tinggi 

1 Minggu 
1995  

5 
Industri Karoseri PT 
New Armada 

Training Industri 2 bulan 
1983  

6 
Industri PT Trakindo 
Utama Jakarta 

Training Industri 2 minggu 
1981  

7 FKT IKIP Yogyakarta 
Teaching Method 
Phase I 

1 bulan 
1980  

8 FKT IKIP Yogyakarta 
Teaching Method 
Phase III 

1 bulan 
1980  

9 TTUC Bandung Skill Training 9 bulan 1979  

 

IKEAHLIAN YANG DIMILIKI 

1. Perbaikan Bodi dan Pengecatan pada kendaraan (Body repair and painting) 

2. Teknologi Pembelajaran pada Pendidikan Kejuruan 

 

RIWAYAT PEKERJAAN 

No. Nama Pekerjaan Dari Sampai Tempat/Institusi 

1 
Pembantu Rektor Bidang 
Kemahasiswaaan UNY 

2004 2008 
UNY  

2 Ketua Komisi II Senat FT UNY 2004 2008 FT UNY 

3 
Asisten Direktur Bidang Administrasi 
dan Keuangan PPs UNY 

2003 2004 
UNY 

4 Ketua UP2AI UNY 2002 2003 UNY 

5 
Dekan Fakultas Pendidikan Teknologi 
Kejuruan IKIP Yogyakarta 

1995 1999 
IKIP Yogyakarta 

6 
Pembantu Dekan Bidang 
Kemahasiswaan FPTK IKIP 
Yogyakarta 

1988 1994/ 2 periode 
IKIP Yogyakarta 

7 
Kepala Pusat Komputer IKIP 
Yogyakarta 

1987 1991 
IKIP Yogyakarta 

8 
Sekretaris Jurusan Otomotif FPTK-
IKIP Yogyakarta 

1983 1984 
IKIP Yogyakarta 

9 
Dosen pada Fakultas Teknik UNY dan 
PPs UNY 

1980 sekarang 
UNY 
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PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN 

No. Judul Kedudukan Tahun Sumber Dana Ket. 

1 

Implementasi Problem Based Learning 
pada Pembelajaran Konstruksi Badan 
Kendaraan Mahasiswa Teknik 
Otomotif FT UNY 

 2000 Mandiri 
Penelitian 
Mandiri 

2 

Implementasi Pembelajaran Kooperatif 
Learning pada Pembelajaran Kontruksi 
Badan Kendaraan Mahasiswa Teknik 
Otomotif FT UNY. 

Ketua 2005   

3 Pengembangan Kultur Sekolah Angggota 2003   

4 
Pengaruh Strategi Pembelajaran dan 
Gaya Berpikir Siswa Terhadap Hasil 
Belajar Motor Otomotif 

 2002  
Penelitian 
Mandiri 

5 
Otomatisasi Pengiris Tempe Kripik 
Mitra Kerja Industri Kecil KURNIA 
Sleman  

Ketua 1999   

6 
Hambatan Penulisan Tugas Akhir 
Skripsi Mahasiswa FPTK-IKIP 
Yogyakarta 

Ketua 1998   

7 
Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa-
siswa SMK di DIY 

Anggota 1997   

8 
Kelayakan Fasilitas Laboratorium dan 
Bengkel FPTK-IKIP Yogyakarta dalam 
penyelenggaraan Kurikulum 1992  

Ketua 1996   

9 

Survey Kesiapan Pelaksanaan 
Program Ketrampilan pada SLTP yang 
menyelenggarakan program 
ketrampilan. 

Ketua  1995   

10 

Profil Mahasiswa Penerima Beasiswa 
Bidik Misi di Universitas Negeri 
Yogyakarta Tahun 2011 Melalui Jalur 
Undangan  

Ketua 2011  
Penugasa
n dari 
Rektor 

 
 
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

No. Judul Tempat Tahun Sumber Dana Ket. 

1 

Sebagai Pembicara dalam Seminar 
Akademik Dosen Mahasisw Prospek 
Teknologi Pendidikan Menuju 
Reformasi Sistem dengan 
materi:“Optimalisasi Otak Dalam 
Sistem Pendidikan Berperadapan”. 

Auditorium 
Pasca Sarjana 
UNNES 
Bendan 

2004  
Seminar 
akademik 

2 Memberikan Materi dengan judul: PUDKOM UMY 2004  Workshop 
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“Pengembangan Silabus dan SAP” 
dalam Workshop “Preparing Teaching 
Notes”. 

3 

Sebagai Pelatih dalam Pelatihan 
Penyusunan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi untuk Program Studi 
Jenjang Program S1 dan Program 
Studi jenjang Program D3 se-Kopertis 
Wilayah V Yogyakarta dengan materi: 
“ Model Pembelajaran Kontekstual” 

Kopertis 
Wilayah V 
Yogyakarta 

2004  Pelatihan 

4 

Menjadi Nara Sumber dalam Pelatihan 
Penyususnan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi dengan materi : “ Konsep 
Dasar Kurikulum Berbasis 
Kompetensi”  

Kampus AKS-
AKK 
Yogyakarta 

2005  Pelatihan 

5 

Menjadi Pembicara dalam Lokakarya 
Pengembangan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi dengan Materi : “ Strategi 
Penyusunan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi”. 

Kampus 
Terpadu UMY 

2005  Lokakarya 

6 
Pelatihan dan Workshop Menciptakan 
Peluang Usaha bagi Mahasiswa 

 2012   

7 
Pelatihan Soft Skill Kreativitas 
Mahasiswa Bidik Misi angkatan 2011 
di UNY 

UNY 2012   

8 
Pelatihan Pekerti bagi Instruktur 
Akademi Angkatan Udara 

 2012   

9 
Pelatihan Pekerti Akademi Kebidanan 
Yogyakarta 

 2012   

 
DIKTAT/BUKU YANG DITERBITKAN 

No. Judul Tahun Tempat/Penerbit Sumber Dana Ket. 

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. 

2006  
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Jurnal VARIDIKA. 

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. 

 

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.  
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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. 
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  
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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. 

1 SDN Karangpilang II Surabaya - 1980  

2 ST Negeri Waru Sidoarjo Mesin 1983  

3 STM Negeri 3 Surabaya Otomotif 1986  

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. 

1. Teknologi Sepeda Motor 
1993 Astra Honda Training Centre, 

Semarang 
 

2. Penataran Turbo Pascal 1996 IKIP YOGYAKARTA 6 hari 

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 

5. CNC 1996   

 
KEAHLIAN YANG DIMILIKI 
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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 

 
 
PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN 

No. Judul Kedudukan Tahun Dana Ket. 

1 
Peningkatan Kualitas Solar dengan 
Menggunakan arang aktif  

    

2 
Cara Belajar Mahasiswa Berprestasi di 
FPTK IKIP Yogyakarta 

    

3 
Tingkat Keterampilan Praktek Motor 
Mahasiswa Otomotif FPTK IKIP 
Yogyakarta 

    

4 
Pelayanan Administrasi Akademik Bagi 
Mahasiswa FPTK IKIP Yogyakarta 

 1999   

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. 

1 
Pelatihan keterampilan sepeda motor 
bagi santri pondok pesantren, 
kerjasama dengan Depag DIY 

 1997   

2 
Pelatihan Keterampilan sepeda motor 
Guru MAN Se DIY, Kerjasama dengan 
Depag DIY 

 1997   

3 
Pelatihan Keterampilan Sepeda Motor 
Siswa MAN, Maguwoharjo 

 1998,1999   

4 Skill Contes Siswa SMK se DIY  
1996,1997,
1998 
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5 
Program Kuliah Kewirausahaan 
(KWU), Fokus usaha perbengkelan 
sepeda motor 

    

6 Vucer’ Alat test Dinamometer”  1998   

7 
Vucer Pengaduk Mekanis Pengelolaan 
Kue Sintek dan Bakpia di Industri 
Pinggiran Kota Yogyakarta 

 1999   

8 
Kuliah Kerja Usaha di Bengkel Sepeda 
Motor dan Industri Kecil Veecroom dan 
Vernekel 

 1999   

9 Vucer Bubut Kayu Multi Fungsi  2001   

10 Karya Alternatif mahasiswa  2002   

11 Magang Kewirausahaan  2004   

12 

Menyampaikan materi acara 
pembekalan kelas Industri, Mahasiswa 
D3 Poltek PPKP Yogyakarta, 17 
September 2004 dengan judul Sistem 
Injeksi Pada Motor Bensin 

 2004   

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 S1 Gasal 2006 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

2.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 S1 Gasal 2006 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

3.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 D3 Gasal 2006 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

4.  
Regulasi dan Manajemen 

Transportasi 
2 D3 Gasal 2006 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

5.  Bahan Bakar dan Pelumas 

Otomotif 
2 D3 

Genap 

2006 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

6.  
Teknologi Motor Diesel 

4 S1 
Genap 

2006 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

7.  
Teknologi Motor Diesel 

4 D3 
Genap 

2006 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

8.  Praktek Diagnosis Kendaraan 2 D3 
Genap 

2006 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

9.  Bahan Bakar dan Pelumas 

Otomotif 
2 S1 

Gasal  

2007 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

10.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 S1 
Gasal  

2007 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

11.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 D3 
Gasal  

2007 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 
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12.  Regulasi dan Manajemen 

Transportasi 
2 S1 

Gasal  

2007 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

13.  Praktek Diagnosis Kendaraan 2 S1 
Gasal  

2007 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

14.  Bahan Bakar dan Pelumas 

Otomotif 
2 D3 

Genap 

2007 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

15.  
Teknologi Motor Diesel 

4 S1 
Genap 

2007 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

16.  
Teknologi Motor Diesel 

4 D3 
Genap 

2007 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

17.  Praktek Diagnosis Kendaraan 2 D3 
Genap 

2007 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

18.  Bahan Bakar dan Pelumas 

Otomotif 
2 S1 

Genap 

2011 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

19.  Bahan Bakar dan Pelumas 

Otomotif 
2 D3 

Genap 

2011 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

20.  
Teknologi Motor Diesel 

4 S1 
Genap 

2011 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

21.  Teknologi Motor Diesel 4 S1 
Genap 

2011 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

22.  
Manajemen Industri Otomotif 

2 S1 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

23.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 S1 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

24.  
Pengendalian Polusi Kendaraan 

2 D3 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

25.  
Manajemen Industri Otomotif 

2 D3 Gasal 2012 
Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

26.  Regulasi dan Manajemen 

Transportasi 
2 D3 Gasal 2012 

Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY 

27.  
Regulasi dan Manajemen 

Transportasi 
2 S1 Gasal 2012 

Pendidikan Teknik 

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

 

PRODUK BAHAN AJAR 

 
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 
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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 

1 2006 
Lokakarya 

Nasional 

Finalisasi Pengembangan Bahan 

Ajar Pendidikan teknologi Dasar 

(PTD) 

Dit PSMP Ditjen 

Mandikdasmen 

Depdiknas 

Peserta 

2 2008 
Seminar 

Nasional 

Peningkatan Kualitas Sistem 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

dan Pendidikan Anak Usia Dini 

Prodi Adpen Sekolah 

Pascasarjana UPI - 

Bandung 

Peserta 

3 2009 
Seminar 

Internasional 

Excellence Based School 

Management System 

Departement of 

Educational, FIP - UPI 

Bandung 

Peserta 

4 2009 
Lokakarya 

Nasional 

Workshop Pengembangan Tema-

tema Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Fakultas Teknik - 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Peserta 

5 2009 
Lokakarya 

Nasional 

Workshop Pengembangan Tema-

tema Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Fakultas Teknik - 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Peserta 

6 2009 Lokakarya Penyusunan Standar Mutu Satuan Penjaminan Peserta 
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Nasional Perguruan Tinggi Mutu Universitas 

Pendidikan Indonesia 

- Bandung 

7 2009 
Lokakarya 

Nasional 
Lokakarya Penelitian Pendidikan 

Lembaga Penelitian 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Pembicara 

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 

(ICEMAL) and International 

Seminar On Educational 

Leadership 

Jurusan Administrasi 

Pendidikan FIP UNY 
Pembicara 

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 

 



69 
 

 

RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

NO TAHUN JENIS/NAMA KEGIATAN PERAN TEMPAT 

1 2006 

Sarasehan Kebijakan Pengendalian 

Pencemaran Udara Yang bersumber 

dari Emisi Kendaraan Bermotor di 

Kabuapten Sleman 

Nara sumber 

R. Auditorium 

Gedung Baru Lt. 

3 fak Geografi 

UGM 

2 2007 

Bimtek Pelaksanaan Uji Petik (Spot 

Check dan Sosialisasi Kepmen No. 05 

tahun 2006). 

Nara sumber 

Badan Pengendali 

Dampak 

Lingkungan 

Hidup Kota 

Mataram 

3 2009 

Pelatihan Pengujian Emisi gas Buang 

dan Spot Check Emisi Kendaraan di 

Kabupaten Sleman DIY 

Anggota 
Kabupaten 

Sleman DIY 

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 

 

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 

Pembimbing FT - UNY 
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Kendaraan Bermotor dengan 

Metode Cotrel 

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. 

1 SD     

2 SMP     

3 SMA     

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   

3. Penataran/Pelatihan Penelitian 
Pendidikan 

1988   

4. Penataran/Pelatihan Metode Mengajar 
Teknologi Kejuruan 

1989   
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5. Penataran Metodologi Evaluasi Program 1995   

6. Penataran Manajemen Perusahaan 1995   

7. Pelatihan Ketrampilan Manajemen 
Mahasiswa 

1996   

8. Pelatihan Pendidkan ketrampilan 
Perbengkelan 

1997   

9. Penataran Ketramplan teknik 1988-1989   

10. Penataran Metodologi Pengajaran dan 
Penelitian PTK Tingkat Lanjut 

1989   

11. Penataran Ketrampilan Teknik Sepeda 
Motor 

1993 – 1994   

12. Penataran Bidang Studi Keteknikan Mesin 1989 – 1990   

13. Pelatihan Manajemen  Bisnis Bagi Dosen 
IKIP Yogyakarta 

1999   

 
KEAHLIAN YANG DIMILIKI 
1.  .............................................................................................................................................................................  
2.  .............................................................................................................................................................................  
 
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 

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. 

1 
Minat menjadi Guru Kejuruan Mahasiswa FPTK 
IKIP Yogyakarta 

Ketua 1987   

2 
Analisa Soal/Item Mata Kuliah Sistem 
Pemindah Tenaga 

Mandiri 1988   
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3 Korosi Logam  Ketua 1988   

4 
Pelaksanaan Bimbingan Vocational STM di 
Propinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah 

Anggota 1991   

5 
Efisiensi Internal STM Tahun 1987-1982 di 
Propinsi Jawa Tengah 

Anggota 1993   

6 
Survey tentang Kesiapan SMKTA Menghadapi 
Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di DI 
Yogyakarta 

Anggota 1993   

7 
Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Lima Hari Kerja 
di Lingkungan IKIP Yogyakarta 

Anggota 1995   

8 
Etos Kerja Tenaga Kependidikan di FPTK IKIP 
Yogyakarta 

Anggota 1995   

9 Model Unit Produksi SMK di DI Yogyakarta Ketua 1995   

10 
Studi Pengembangan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMEA) di Indonesia (Penelitian 
Tingkat Nasional)  

Anggota 1996   

11 
Kepuasaan Konsumen Terhadap Pelayanan 
Unit Produksi FPTK IKIP Yogyakarta 

Ketua 1996   

12 
Studi Efisiensi Internal SMK di Indoseia 
(Penelitian Tingkat Nasional) 

Anggota 1997   

13 
Studi Pengembangan Pendidikan Sistem Ganda 
di Jawa Tengah 

Ketua  1997   

14 
Tingkat Ketrampilan Praktik Motor Mahasiswa 
Jurusan PT. Otomotif FPTK IKIP Yogyakarta 

Anggota 1997   

15 
Studi Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK Bidang 
Teknologi dan Industri di DI Yogyakarta 

Anggota 1997   

16 
Studi Pelaksanaan Wisata Kampus di 
Lingkungan IKIP Yogyakarta 

Ketua  1997   

17 
Model Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda 
SMK di Jawa Tengah 

Ketua  1997   

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. 
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1 
Ketua Program Vucer : Pembentukan 
Jaringan Usaha Perikanan dengan system 
Catfish Cargill Club di Kabupaten Sleman  

Kabupaten 
Sleman 

1996/1997   

2 

Ketua Program Pengembangan 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi : Karya 
Alternatif Mahasis (Produksi media 
Pendidikan, Suku Cadang Kendaraan, dan 
alat servis kendaraan bermotor)  

 1998/1999   

3 

Ketua Program Pengembangan 
Kewirausahaan di Perguruan Tinggi: Karya 
Alternatif Mahasiswa (Produksi Media 
Pendidikan, suku cadang Kendaraan, dan 
alat servis kendaraan bermotor) 

 1999/2000   

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   

6 
Pembina : Pengusaha Kecil Agel dan 
Anyaman di Kulon Progo  

Kulon Progo 
1999-

sekarang 
  

7 

Memberikan Penataran-penataran kepada 
masyarakat / karng taruna, santri, dan 
lainnya tentang usaha-usaha 
perbengkelan kendaraan 

 
1989-

sekarang 
  

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. 

1 
Pembuatan Karoseri Kendaraan dengan Sistem Full 
Pressed Body 

1988 
Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

2 
Efisiensi dan In-Efisiensi Pendidikan Kejuruan di 
Indonesia 

1993 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

3 Permasalahan Efisiensi Pendidikan 1993 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

4 Gambar Teknik 1994 Diktat 

5 Pendidikan Kejuruan dan Filosofinya 1995 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 
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6 Pembelajaran Teknonolgi dan Kejuruan 1995 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

7 Manajemen Bengkel 1995 
Diktat (Untuk Kalangan Sendiri 
UNY) 

8 Pola Penyelenggaraan PSG 1995 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

9 Pendidikan Kejuruan untuk Semua 1996 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

10 Manajemen Industri dalam Perspektif Perguruan Tinggi 1996 
Karya Ilmiah (Disampaikan dalam 
Seminar) 

11 Analisis SWOT dalam Organisasi Kemahasiswaan 1996 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

12 Pengembangan Unit Usaha di Lembaga Pendidikan 1996 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

13 Penerapan Model Agribisnis Sistem Catfish Cargill Club 1996 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

14 Pengujian Kendaraan Bermotor  1997 
Diktat (Untuk Kalangan sendiri 
UNY) 

15  Pengembangan Unit Produksi SMK di Indonesia 1997 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

16 Pengembangan Perguruan Tinggi berwawasan Bisnis 1997 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

17 
Keselamatan Kerja dan Tanda Peringatan Bahaya di 
Laboratorium 

1997 
Karya Ilmiah (Disampaikan dalam 
Penataran Guru SMU Indonesia) 

18 Profil lulusan FKT/FPTK IKIP Yogyakarta 1998 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

19 Dunia Otomotif 1998 
Karya Ilmiah (Disampaikan dalam 
Seminar) 

20 
Link and Match Dunia Pendidikan Dalam Meningkatkan 
Kualitas Mahasiswa Mesin UNY 

1999 
Karya Ilmiah (Disampaikan Dalam 
Seminar) 

21 
Pemahaman dan Sosialisasi Kurikulum SMK Tahun 
1999 Bagi Para Guru SMK Kabupaten Bantul dan Kulon 
Progo Yogyakarta 

1999 
Karya Ilmiah (Disampaikan Dalam 
Seminar) 

22 
Teknik Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru-guru SMK 
Bantul 

1999 
Makalah (Disampaikan Dalam 
Seminar) 

23 
Metodologi Penelitian Efisiensi Internal SMK di 
Indonesia 

1999 

Makalah/Karya Ilmiah 
(Disampaikan dalam Penataran 
Tingkat Nasional/Biro Perencanaan 
Pendidikan) 

24 Pendirian Usaha Perbengkelan Sepeda Motor  1999 
Makalah (Disampaikan di HIPMI 
DIY) 

25 
Pengembangan Budaya Kewirausahaan Melalui Karya 
Alternatif Mahasiswa di Kalangan Mahasiswa PT. 
Otomotif 

1999 Karya Ilmiah (Dipublikasikan) 

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

27 
Pelaksanaan dan Hasil Program Inkubator Wirausaha 
Baru di UNY Tahun 2000 

2001 
Makalah (Disampaikan dalam 
Seminar Nasional di DitBinLitamas 
Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta) 
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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) 

31  Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Otomotif 1999 
Makalah (Disampaikan dalam 
Seminar di LPM UNY) 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


