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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.  

Laporan ini disusun dalam sebuah penelitian Kesiapan Guru-guru 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 guru-guru pada 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di Kabupaten Sleman, khususnya pada 

SMK Negeri yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 banyak sekali terjadi kendala 

dalam memahami dan melaksanakan pembelajaran di kelas.  

Peneliti menyadari bahwa, penelitian ini belum sempurna sebagaimana yang 

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

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

para pengelola dan pelaksana pendidikan kejuruan dalam upaya meningkatkan mutu dan 

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

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

penelitian ini sebagai informan semoga informasi dan dukungan yang diberikan dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang ada di lapangan dalam implementasi kurikulum 

2013  

Yogyakarta, November  2013 

Team Peneliti, 
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ABSTRAK 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menciptakan model strategi 

implementasi kurikulum 2013 bagi semua pemangku kepentingan yang berada di 

sekolah melalui partisipasi aktif segenap komponen dan pemangku kepentingan 

sekolah dalam mengembangkan diri (self improvement) sesuai dengan tolok ukur 

pendidikan. Sementara tujuan jangka pendek penelitian ini adalah mendeskripsikan 

kesiapan segenap komponen sekolah baik kepala sekolah, tenaga pendidik dan 

kependidikan melalui empowering semua stakeholder 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 pengembangan mutu SMK. Target khususnya 

adalah strategi implementasi kurikulum 2013 dalam memberdayakan semua sumber 

daya pendidikan di SMK dalam meningkatkan peran dan memberdayakannya untuk 

mengembangkan mutu SMK.  

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode 

deskriptif, serta tehnik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi.  subyek penelitian adalah SMK Negeri 2 Depok dan SMK Negeri 

Seyegan sebagai sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya semua SMK Negeri di 

Kabupaten Sleman telah melaksanakan implementasi kurikulum 2013, khususnya 

kepala sekolah telah melakukan persiapan dan membuat kebijakan dalam 

implementasi kurikulum 2013  melalui renstra sekolah, 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 efektifitas 

dan efisiensi, melalui kegiatan internal dan eksternal workshop yang dilakukan baik 

sebelum, maupun selama implementasi. 
 

Kata kunci : Kurikulum 2013, SMK  

  



ABSTRACT 

The objective of this research is to create a model of strategy implementation of 

curriculum 2013 for all stakeholders at school through the active participation of all 

components and school stakeholders in self-improvement accordance with educational 

benchmarks . While the short-term goal of this research is to describe the readiness of all 

components of a school principals, educators and teachers by empowering all stakeholders of 

education. So indispensable in the proper implementation of the strategy to develop the 

involvement of all stakeholders in a synergistic cooperation and development of the core 

competence of any form of innovation in the development of quality vocational school. 

Target in particular is the 2013 curriculum implementation strategies to empower all the 

resources in the vocational education in improving the role and empower them to develop 

quality vocational school. 

Methodology of this study uses a qualitative approach, with descriptive methods, and 

techniques of research using interviews, observation and documentation. study subjects were 

SMK 2 Depok and SMK Negeri Seyegan as schools that have implemented the curriculum 

2013 . 

The results showed commonly all of  SMK in Sleman district has undertaken the 

implementation of the curriculum 2013, especially principals have made preparations and 

make policy in the implementation of the strategic plan through the school curriculum 2013, 

while the readiness of teachers to implement the curriculum 2013 in inquiry learning and 

authentic evaluation are still experiencing constraints, curriculum 2013  implementation 

strategy that is effective and efficient, through internal and external workshops conducted 

both prior to, before and during implementation. 

 

Key words : Curriculum 2013, SMK (vocational school) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana yang paling strategis bagi kehidupan bangsa, karena 

diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda yang sadar iptek, kreatif, dan memiliki 

solidaritas sebagai gambaran manusia modern masa depan. Bahkan pendidikan memberi 

dampak dua atau tiga kali lebih kuat dalam pembentukan kualitas manusia. Dalam 

kapasitasnya yang sangat luas, pendidikan memiliki peran dan berpengaruh positif terhadap 

segala bidang kehidupan dan perkembangan manusia dengan berbagai aspek kehidupan.  

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 sekolah khususnya kepala sekolah dalam implementasi 

kurikulum 2013 yang menjadi beban dan tanggungjawabnya. 

2. Bagaimanakah kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

3. Bagaimanakah strategi 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 kepala sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 yang menjadi 

beban dan tanggungjawabnya. 

2. Mengetahui  kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

3. Mengetahui 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.  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengembangan Kurikulum 

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. 



Sebagaimana telah disampaikan di atas, pada umumnya definisi kurikulum terfokus 

pada salah satu dimensi kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran. Sehingga ketika 

kurikulum didefinisikan sebagai rangkaian hasil belajar menghasilkan kurikulum yang 

berorientasi hasil belajar (outcomes-based curriculum). Pengertian yang dikemukakan sering 

hanya berkenaan dengan salah satu dimensi kurikulum yaitu dimensi ide, dimensi dokumen, 

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

mencakup dimensi ide, dokumen tertulis, implementasi, dan hasil (Hasan, 2000) dan oleh 

karena itu definisi teknis yang dikemukakan seharusnya mencakup keempat dimensi tersebut 

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

mencakup berbagai dimensi seringkali tidak tercermin dengan baik dalam definisi kurikulum.  

Ide kurikulum adalah jawaban pendidikan terhadap kebutuhan dan tantangan 

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

kurikulum dalam pengertian ini teramat penting karena definisi ini menggambarkan posisi 

pedagogis kurikulum dalam mengembangkan potensi peserta didik, dan landasan bagi 

pertanyaan utama yang harus dijawab ketika proses pengembangan suatu kurikulum akan 

dimulai. Oleh karena itu, pengertian  ini sangat fundamental dan menggambarkan posisi 

sesungguhnya kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Atas dasar pemikiran tersebut, 

Klein (1999) menempatkan posisi kurikulum sebagai ”the heart of education”.  Dengan 

posisi tersebut maka proses pengembangan kurikulum tidak boleh hanya terjebak pada 

pengertian kurikulum yang berkaitan dengan dimensi kurikulum semata dan bersifat praktis 

tetapi dimulai dengan jawaban yang diberikan pendidikan terhadap tantangan masyarakat 

bagi kehidupan manusia Indonesia di masa kini dan masa mendatang. 

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 disebut 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, 

1999) 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 pelaksanaannya, 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.  

Implementasi kurikulum adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan 

kurikulum (curriculum development) dan merupakan tindak lanjut dari konstruksi dokumen 

kurikulum (curriculum construction). Dua kegiatan utama dalam implementasi kurikulum 

adalah menentukan strategi implementasi dan pelaksanaan implementasi kurikulum. Strategi 

implementasi adalah kegiatan menyiapkan lapangan untuk melaksanakan kurikulum. 

Sedangkan pelaksanaan implementasi adalah kegiatan para pengguna kurikulum (curriculum 

users) yaitu guru, kepala sekolah dan pengawas dalam menerapkan apa yang telah dirancang 

dalam dokumen kurikulum. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan 

masyarakat dalam turut mendukung pengembangan dan implementasi kurikulum. 

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, menentukan 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-guru MI, 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 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

           Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik survei 

terhadap sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Sleman Propinsi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

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

berada di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki program 

keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR), yaitu 2 SMK dengan subyek penelitian kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ketua program studi, dan guru. Waktu 

penelitian dimulai pada April 2013 sampai dengan Juli 2013. 

C. Populasi dan Sampel 

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum, Ketua Program Studi dan Guru SMK Negeri, Pejabat Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa sebanyak 2 

SMK, 2 Kepala Sekolah, dan 16 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. 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk menjaring data penelitian ini dengan instrumen lembar pencatat dokumen, 

kuesioner, dan pedoman wawancara. 

F. Analisis Data 

Untuk menganalisis data kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013 yang 

dijaring dengan instrumen di atas dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif dan juga analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Implementasi Kurikulum 2013 sebagai suatu kebijakan nasional dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan dan menjawab tantangan pendidikan di masa yang akan 

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

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

bagaimana penerapan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut di pada tiap satuan 

pendidikan. Kurikulum 2013 berorientasi kepada peningkatan dan keseimbangan antara 

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

dalam pembelajaran kurikulum 2013 dikenal dengan pendekatan scientific. Pendekatan ini 

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

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

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

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

strategis dalam keberhasilan implementasi kurikulum di lapangan. Guru memiliki kontribusi 

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

kualitas kinerja guru dan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam impelemntasi kurikulum 

2013 yang telah dilaksanakan oleh SMK Negeri di Kabupaten Sleman pada khususnya dan 

propinsi DIY pada umumnya didapatkan beberapa temuan yang dapat dijelaskan di bawah 

ini. 

1. Diskripsi Pendidikan Kejuruan di Kabupaten Sleman 

Kabupaten Sleman DIY  terletak antara 7
o
33’ – 8

o
12’ LS dan 110

o
00’ – 110

o
50’ BT,  

pada 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%. 

Dengan sekitar 50 universitas dan institut, Kabupaten Sleman merupakan magnet 

bagi pelajar di Indonesia, dilihat dari jumlah siswa (69.744 siswa) dan tingginya persentasi 

mahasiswa (15%)  dibandingkan total populasi penduduk. Yogyakarta juga menarik pelajar 

luar daerah untuk tinggal dan belajar. Peningkatan yang sangat cepat terjadi pada jumlah 

pelajar pendatang pada tahun-tahun belakangan ini merupakan refleksi yang kuat bagaimana 

pengaruhnya sebagai kota pendidikan. 



Kabupaten Sleman merupakan kota otonom berdasarkan UU No. 17 tahun 1947, 

yang memiliki luas wilayah 3.250 Ha atau 32.50 Km2, dengan jumlah penduduk pada tahun 

2010 sebanyak 457.668 jiwa yang terdiri dari 227.766 laki-laki dan 229.902 perempuan dan 

rata-rata pertumbuhan  penduduk mencapai 0.38% pertahun, dengan kepadatan penduduk 

mencapai 14.076 orang/Km2. 

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 kelurahan, 614 rukun warga, dan 

2.524 rukun tetangga yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Magelang 

Propinsi Jawa Tengah di sebelah utara, Kabupaten Klaten di sebelah timur, Kabupaten Bantul 

di sebelah selatan, dan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo di sebelah barat. Khusus pada 

pendidikan kejuruan, menurut data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (disdikpora)  

pada tahun 2011 di kabupaten Sleman telah memiliki 17 (tujuh) SMK Negeri dan 39 

(sembilan belas) SMK Swasta dengan jumlah kelas mencapai 981 rombongan belajar 

(rombel), sementara jumlah siswa sebanyak 25.861 orang siswa dengan jumlah guru 

mencapai 1.817 orang guru. Perkembangan tersebut memberikan peluang cukup besar 

terhadap pengembangan SDM di Kabupaten Sleman untuk memenuhi kebutuhan SDM dan 

beberapa kota lain di Indonesia, namun potensi tersebut tentunya harus didukung pula oleh 

ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai. Sementara untuk sekolah 

kejuruan yang menyelenggarakan program keahlian TKR adalah di SMK Negeri 2 depok dan 

SMK Negeri Seyegan. 

2. Kebijakan Kepala Sekolah 

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 dan Kabupaten Sleman pada khususnya, implementasi kurikulum 2013 

telah dilaksanakan oleh semua SMK Negeri dan sebagian SMK Swasta secara 

berkesinambungan. SMK Negeri 2 Depok dan SMK Negeri Seyegan sebagai SMK 

terkemuka di Kabupaten Sleman DIY, telah ditetapka sebagai SMK yang harus 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Depok dan SMK 

Negeri Seyegan 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 Kabupaten 

Sleman, 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.  



SMK Negeri 2 Depok dan SMK Negeri Seyegan serta SMK lainnya 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. 

3. Kesiapan Guru 

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 dan Kabupaten Sleman 

pada khususnya, 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.  

a. Permasalahan ketersediaan perangkat kurikulum 

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. 

b. Tuntutan pembelajaran tematik 

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). 

c. Tuntutan penilaian authentic  

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.  

 

 

d. Tuntutan metode pembelajaran inkuiri 

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. 

4. Strategi Implementasi Kurikulum 2013 

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 2 Depok Sleman; 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.  

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 

B. Pembahasan  

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. 

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. 

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 sekolah khususnya kepala sekolah SMK Negeri di Kabupaten Sleman  dalam 

implementasi kurikulum 2013 menunjukkan bahwa kepala sekolah telah mampu 

melakukan persiapan dan membuat kebijakan tingkat mikro dalam implementasi 

kurikulum 2013 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. 

2. Kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 khususnya di SMK Negeri 

Kabupaten Sleman dalam pembelajaran inkuiri dan evaluasi authentic masih mengalami 

kendala, meskipun sebenarnya dalam pembelajaran praktikum mereka sudah 

melaksanakan.  

3. Strategi implementasi kurikulum 2013 yang dilakanakan oleh SMK Negeri di Kabupaten 

Sleman adalah efektifitas dan efisiensi implementasi kurikulum 2013,  faktor kunci 

keberhasilan kegiatan tersebut dimulai dengan melakukan identifikasi kemampuan dan 

kekuatan serta tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi kurikulum 2013. 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan internal dan eksternal workshop yang 

dilakukan baik sebelum, maupun selama implementasi. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kesiapan sekolah khususnya 

SMK Negeri di Kabupaten Sleman 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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