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ABSTRACT 

UPPER CLASS TEACHER PREPARATION ANALYSIS IN GROUP 1 
KENDIT TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF 2013 

CURRICULUM 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

The 2013 curriculum is a refinement of the previous Curriculum (KTSP) 
that has not been responsive to social changes that occur at the local, national, and 
global levels. The enactment of the 2013 Curriculum shows that the government 
has great expectations for education, especially teachers. Teachers are expected to 
create innovative learning methods (students centered) in order to respond to 
internal and external challenges. This curriculum change certainly requires the 
readiness of teachers, one of which is the readiness of teachers in implementing 
the curriculum 2013. Teachers at the Elementary School of Se Kendit 1 Kendit, 
especially high school teachers are still found teachers who have difficulty in 
terms of authentic assessment in the curriculum 2013, preparing the RPP in 
accordance with The 2013 curriculum, mastering themes that are linked to each 
other, using teacher books and student books to achieve maximum learning 
outcomes, and linking lessons given to the student's social life. This study 
describes the readiness of teachers in terms of the structure and learning materials 
2103 curriculum, development of learning tools in accordance with the 2013 
curriculum, along with supporting factors and inhibitors in teacher readiness. 
Subjects in this study are teachers grade 4, 5 and 6 in SON Se Gugus 1 Kendit. 
Data collection techniques in this study using questionnaires, interviews, and 
documentation. Data analysis in this research using Miles and Huberman model. 
The results showed that high grade teacher preparedness in group I kendit in 
implementing the curriculum of 2013 is ready as much as 17% and not ready as 
much as 83o/o in terms of structure and learning materials. The readiness of high
class teachers in cluster 1 kendit in implementing the 2013 curriculum in terms of 
less learning comprehension tools on integrated thematic learning, scientific 
approach, student learning achievement assessment (attitude assessment), and the 
preparation of learning tools. Factors supporting and inhibiting the readiness of 
teachers is the ability of teachers to understand the content of the lesson, the 
number of hours of study, as well as the grouping of materials in accordance with 
the theme, the development ofleaming materials, provision of books and students 
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who are not in accordance with the facilities and infrastructure, the ability to 
prepare the design of learning. Diverse learning methods. This research should be 
used as reference material by teachers and introspection to implement the learning 
according to the curriculum 2013. School is expected to facilitate discussion with 
other teachers. As well as the need for training or training of teachers conducted 
by the District Education Office Situbondo. 

Keywords: Master's Readiness, Curriculum Implementation 2013, Learning 
Structure and Material, Learning Device Development, Conformity With 
Curriculum 2013 
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ABSTRAK 

ANALISIS KESIAPAN GURU KELAS TINGGI 
SE GUGUS 1 KENDIT KABUPATEN SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Nurlmama 
....-ntlllllln B97/S'@wmiil-"""lllll 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Kurikulum 2013 yang diterapkan sekarang merupakan penyempurnaan 
dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dinilai belum tanggap 
terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun 
global. Pemberlakuan Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa pemerintah 
mempunyai harapan yang besar bagi dunia pendidikan terutama guru. Guru 
diharapkan mampu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif (students 
centerf!d) karena pembelajaran konvensional (teacher centered) dianggap tidak 
lagi mampu menjawab tantangan internal dan ekstemal. Perubahan kurikulum ini 
tentu menuntut adanya kesiapan dari guru dalam mengimplementasikan 
kurikulum 2013. Akan tetapi, masih ditemukannya guru (guru kelas tinggi) yang 
mengalami kesulitan dalam ha! penilaian autentik kurikulum 2013, menyusun 
RPP sesuai kurikulum 2013, menguasai tema yang dikaitkan satu sama lain, 
menggunakan buku guru dan buku siswa untuk mencapai hasil belajar yang 
maksimal, dan mengaitkan pelajaran yang diberikan dengan kehidupan sosial 
siswa. Penelitian ini mendeskripsikan kesiapan guru ditinjau dari pemahaman 
struktur dan materi pembelajaran kurikulum 2103, pemahaman terhadap 
perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, faktor pendukung dan 
penghambat dalam kesiapan guru. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru kelas 4, 
5 dan 6 di SON Se Gugus 1 Kendit. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Kesiapan guru kelas tinggi se gugus 1 kendit dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013 yang siap sebanyak 17% dan yang tidak 
siap sebanyak 83% ditinjau dari pemahaman struktur dan materi pembelajaran. 
Kesiapan guru kelas tinggi se gugus 1 kendit dalam mengimplementasikan 
kurikulum 2013 ditinjau dari pengembangan perangkat pembelajaran kurang 
memahami mengenai pembelajarn tematik terpadu, pendekatan saintifik, teknik 
penilaian has ii be la jar siswa (penilaian sikap ), dan penyusunan perangkat 
pembelajaran. Faktor pendukung kesiapan guru adalah kemampuan guru dalam 
mengembangkan materi pembelajaran, penyediaan buku ajar, sudah mengikuti 
pelatihan, dan bertanya antar guru. Sedangkan faktor penghambat 
ketidakmampuan guru dalam mengembangkan materi pembelajaran, terlambatnya 
atau terbatasnya buku ajar, belum mengikuti pelatihan kurikulum 2013, dan malu 
bertanya ke guru lain mengenai penerapan kurikulum 2013. Has ii penelitian ini 
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hendaknya dijadikan sebagai salah satu bahan referensi oleh guru dan introspeksi 
untuk memperkaya diri dalam mengembangkan atau mengimplementasikan 
pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Sekolah diharapakan dapat memfasilitasi 
diskusi dengan guru-guru lain. Serta dipandang perlu adanya pelatihan atau diklat 
terhadap guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidik:an Kabupaten Situbondo. 

Kata Konci: Kesiapan Guru, lmplementasi Kurikulum 2013, Pemahaman 
Struktur dan Materi Pembelajaran, Pemahaman Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran, Kesesuaian Dengan Kurikulum 2013 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, dipaparkan tentang: (a) deskripsi subjek penelitian, (b) basil 

penelitian, dan ( c) pembahasan. 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur 

yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara. Kabupaten 

Situbondo terdiri atas 17 kecamatan dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan berada 

di Kecamatan Situbondo. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan 

dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan 

dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi serta sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kendit yang merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Situbondo, khususnya di SDN Se Gugus I Kendit. SDN 

Se Gugus l Kendit meliputi SDN 2, 3, 4, 5 Kendit, I dan 2 Bugeman. Keenam 

sekolah tersebut merupakan sekolah dasar negeri yang terdapat di Desa Kendit 

Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Sekolah tersebut 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Alasan inilah yang 

mendorong peneliti memilih keenam sekolah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan 

bulan Januari- Maret 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah semua guru kelas 

4,5 dan 6 di SDN Se Gugus I Kendit yang berjumlah 18 orang. 18 guru kelas 
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tersebut meliputi guru kelas 4, 5, 6 dari masing-masing SDN Se Gugus I Kendit 

2 Kendit. Tabel data guru kelas 4, 5, dan 6 di SDN Se Gugus I Kendit Kecamatan 

Kendit Kabupaten Situbondo ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Data Guru Kelas Sekolah Dasar Se Gugus I Kendit 

EM SIPGSD Belum Sudah 4 SON 2 Kendit 

2 AF SI PGSO Sudah Bel um 5 SON 2 Kendit 

3 YR SI Sudah Sudah 6 SON 2 Kendit 

4 PA SI PGSO Belum Sudah 4 SON 3 Kendit 

5 AY on Belum Sudah 5 SON 3 Kendit 

6 RH SI Sudah Sudah 6 SON 3 Kendit 

7 YK SIPGSD Bel um Sudah 4 SON 4 Kendit 

8 EE SI Sudah Bel um 5 SON 4 Kendit 

9 YS SIPGSO Sudah Sudah 6 SON 4 Kendit 

IO ES SI PGSO Sudab Bel um 4 SON 5 Kendit 

11 ZA SI Sudah Sudah 5 SON 5 Kendit 

12 Sa SI Sudah Bel um 6 SON 5 Kendit 

13 IN SI Bel um Sudah 4 SON I Bugeman 

14 TR SI Bel um Bel um 5 SON I Bugeman 

15 Su SI Sudah Sudah 6 SON I Bugeman 

16 RF SI PGSD Bel um Sudah 4 SON 2 Bugeman 

17 NH SIPGSD Bel um Sudah 5 SON 2 Bugeman 

18 IS SI Sudah Sudah 6 SON 2 Bugeman 

Pemaparan secara rinci tentang profil guru SDN Se Gugus I Kendit 

Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo disajikan sebagai berilrut. 

Tingkat pendidikan guru merupakan salah satu penentu dalam upaya 

meningkatkaan mutu pendidikan nasional untuk mewujudkan guru yang 

berkualitas, profesional dan berpengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

guru maka mengindikasikan bahwa guru tersebut memiliki ilmu pengetahuan 

yang lebih. Semakin terdidik guru maka semakin besar peluang menghasilkan 

SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas sehingga dapat dikatakan guru 
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siap untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (kesiapan pelaksanaan 

Kurikulum pendidikan). Berdasarkan data Diagram pie pada gambar 4.1 

menggambarkan tingkat pendidikan guru kelas 4,5 dan 6 di SDN Se Gugus 1 

Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yaitu pendidikan D2 sebesar 6 % 

(1 guru) dan pendidikan 81sebesar94% (17 guru). Masih adanya pendidikan D2 

di salah satu sekolah (SDN 3 Kendit) disebabkan faktor dari guru sendiri yang 

kurang termotivasi untuk menempuh pendidikan kembali, waktu yang tidak 

memungkinkan. Pendidikan guru yang bergelar S 1 yang terdapat di ketiga sekolah 

bervariasi, mulai dari 81 PGSD, 81 MIPA, dan 81 pendidikan. Lulusan 81 yang 

beragam tersebut disebabkan oleh kebutuhan akan tenaga pendidik yang tidak 

diimbangi oleh ketersedian lulusan yang tinier (PGSD). 

Gambar4.l 

Tingkat Pendidikan Glll11 Kelas 4,5 dan 6 SDN Se Gugus I Kendit 

•si 
•D2 

Pengalaman mengajar adalah masa kerja guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik dan berbagai pengalaman atau hal -hal yang dialami dalam 

mengajar. Semakin lama proses mengajar atau pengalaman mengajar seorang 
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guru maka kompetensi guru dalain mengajar juga semakin baik. Muslich (2007: 

45) menyatakan bahwa pengalaman mengajar adalah masa kerja guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai 

dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang. Bukti fisik dari pengalaman 

mengajar ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari 

lembaga yang berwenang. Suyitno (1997: 56) menyatakan bahwa pengalaman 

mengajar adalah lamanya guru mengajar pelajaran. Seorang guru yang banyak 

pengalamannya dalam mengajar akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar berkualitas. Guru yang memiliki pengalaman mengajar yang 

Jama sudah pasti banyak hal-hal yang dialami dalam mengajar dan lebih siap 

dalam menerapkan Kurikulum pendidikan. Berdasarkan data yang didapat saat 

penelitian (gambar 4.2), guru kelas tinggi di SDN Se Gugus l Kendit Kecamatan 

Kendit Kabupaten Situbondo memiliki pengalaman mengajar yang berbeda-beda. 

Pengalaman mengajar tersebut antara lain kurang dari 6 tahun sebanyak 2 orang 

yaitu di SDN 3 Kendit dan 5 Kendit, 6-10 tahun sebanyak 6 orang yaitu di SDN 2 

Bugeman, SDN 5 Kendit, SDN 4 Kendit, dan SDN 2 Kendit. Pengalaman 

mengajar 11-15 tahun sebanyak 8 orang yang terdapat di SDN 2, 3, 4, 5, Kendit 

dan I Bugeman. Lama mengajar 16-20 tahun sebanyak l orang yaitu di SDN l 

Bugeman. Lama mengajar 21-25 tahun sebanyak l orang yaitu di SDN 5 Kendit, 

diatas 25 tahun belum ada. Keadaan ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari 

pengalaman mengajarnya, Guru kelas 4,5 dan 6 di SDN Se Gugus l Kendit 

memiliki pengalaman mengajar rata-rata 11-15 tahun. 

Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

kompetensi guru yang pada akhimya diharapkan berdampak pada peningkatan 
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mutu pendidikan. Manfaat sertifikasi pendidik yaitu untuk pengawasan dan 

penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi, 

pengembangan karir tenaga pendidik. Sertifikasi memiliki tujuan yaitu 

menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses 

dan mutu basil pendidikan, meningkatkan martabat guru, meningkatkan 

profesionalitas guru. Oleh karena itu, kesiapan guru dalam menerapkan 

Kurikulum pendidikan yang berlaku sangat erat kaitannya dengan sertifikasi 

seorang guru. Berdasarkan data penelitian yang ditunjukkan pada gambar 4.3 

menunjukkan bahwa guru kelas 4,5, dan 6 di SDN Se Gugus I Kendit Kabupaten 

Situbondo memiliki sebanyak 56% (sebanyak 10 orang) yang sudah sertifikasi 

dan 44% (sebanyak 8 orang) yang belum sertiftlcasi. Keenam sekolah memiliki 

guru yang belum mendapatkan sertifikasi kecuali SDN 5 Kendit. Keadaan ini 

disebabkan filktor internal dari guru yang bersangkutan. Data penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa guru kelas di SDN 2, 4 dan 5 Kendit Kecamatan Kendit 

Kabupaten Situbondo sebagian sudah memiliki sertifikat pendidik dan sebagian 

Iagi belum memiliki sertifikat pendidik. 

I • 
Gambar4.2 

Data Lama Mengajar 

• 
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Pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik jika guru 

mengetahui penerapan Kurikulum yang benar dan siap dalam pelaksanaannya. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan bagi para guru yang akan 

melaksanakan Kurikulum tersebut. Tujuan umum pelatihan Kurikulum 2013 agar 

terjadi perubahan pola fikir (mindset) guru dalam mempersiapkan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi basil pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan baik dan 

benar. Gambar 4.4 menggambarkan guru kelas 4, 5, dan 6 di SDN Se Gugus I 

Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang belum mengikuti pelatihan 

sebesar 28% ( 5 orang) dan yang sudah megikuti pelatihan sebesar 72% (13 guru). 

Jadi guru kelas 4, 5, dan 6 di SDN Se Gugus 1 Kendit Kecamatan Kendit 

Kabupaten Situbondo sebagian besar telah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013. 

Gambar4.4 

•Belum 

•SUdah 

Data Guru yang Sudah Pelatiban dan Belwn Pelatihan Kurilrulwn 2013 
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B. Basil Penelitiao 

Data penelitian diperoleh secara langsung dari infonnan penelitian. 

lnfonnan penelitian ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Infonnan 

penelitian dalam penelitian ini yaitu guru kelas tinggi ( 4, 5, dan 6) SON Se Gugus 

I Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. 

1. Kesiapan Guru Berdasarkan Pemahaman Terhadap Shktur dan Materi 

Pembelajaran 

Kesiapan guru kelas tinggi berdasarkan pemahaman terbadap struktur dan 

materi pembelajaran dapat dilihat dari jawaban guru terhadap kuesioner penelitian 

yang diberikan. Kuesioner penelitian bertujuan untuk menguji kesiapan guru 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang ditinjau dari pemahaman 

terhadap struktur dan materi pembelajaran. Indikator kesiapan dalam angket dapat 

dilihat pada tabel 4.2. 

Tabet 4.2 
Indikator kesiapan guru ditinjau dari pemahaman struktur dan materi pembelajaran 

No mer 
lndikator Kesiapao Guru Kode 

Soal 

1,2 Pemahaman muatan pelajaran di kelas rendah dan 
A tinaai 

3,4,5,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
B 

Matematika, IP A, IPS 

7 Behan belajar siswa penninggu c 
8 Muatan pelajaran yang memuat bahasa daerah D 

9,10 Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti E 

11 sumber materi pembelajaran F 

Jika jawaban guru terbadap tes salah maka guru dikatakan kurang 

memahami terhadap penerapan atau implementasi Kurikulum 2013 (kurang siap). 
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Berdasarkan angket yang diberikan kepada masing-masing guru, kondisi 

pemahaman guru ditunjukkan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Pemahaman guru kelas tinggi terhadap struktur dan materi pembelajaran 

Na ma Pemahaman Terhadap Struktur dan Materi Pembelajaran 
Gnn A B c D E F 

EM 
Kurang Kurang Kurang 

Paham oaham naham Paham naham Paham 
AF Paham Paham Paham Paham Paham Paham 

YR 
Kurang Kurang 

Paham naham naham Paham Paham Paham 

PA 
Kurang 

Paham oaham Paham Paham Paham Paham 

AV Kurang 
Paham oaham Paham Paham Paham Paham 

RH 
Kurang Kurang Kurang 

Paham oaham naham Paham naham Paham 

YK 
Kurang Kurang Kurang 
""ham oaham Paham Paham naham Paham 

EE 
Kurang Kurang 

Paham oaham Paham Paham naham Paham 

YS 
Kurang Kurang 

Pabam naham Paham Pabam naham Paham 
ES Paham Paham Paham Paham Paham Paham 

ZA 
Kurang Kurang 

Paham oaham naham Paham Paham Paham 

Sa 
Kurang 

Paham 
Kurang Kurang 

Paham oaham naham oaham Paham 

IN 
Kurang Kurang 

Paham 
Kurang 

naham naham naham Paham Paham 

TR 
Kurang 

Paham 
Kurang 

Paham naham naham Paham Paham 
Su Paham Paham Paham Paham Paham Paham 

RF 
Kurang Kurang Kurang Kurang 
naham oaham naham Paham Paham ""ham 

NH 
Kurang Kurang Kurang Kurang 
naham oaham naham naham Paham Paham 

IS 
Kurang Kurang Kurang 

Paham oaham naham naham Paham Paham 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar guru kurang memahami 

tentang struktur dan materi pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Terdapat tiga 

guru yang memahami seluruh indikator struktur dan materi pembelajaran 
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Kurikulum 2013. Sedangkan guru yang lain masih ada beberapa indikator yang 

belum memahami dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran 2a. 

Secara keseluruhan, dapat dilihat pada gambar 4.5 . 

• 6-30 • 30-S) ~ 60-80 •. 80-100 

Gambar4.5 
Persentase pemahaman guru terbadap struktur dan materi pembelajaran 

Kurikulum 2013 yang diterapkan pada kelas tinggi Se Gugus I Kendit 

merupakan penyempumaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang dinilai belum tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat 

lokal, nasional, maupun global. 

Indikator guru dikatakan paham terhadap struktur dan materi pembelajaran 

Kurikulum 2013, salah satunya yaitu paham akan perbedaan muatan pelajaran di 

kelas rendah dan kelas tinggi. Hasil tes terhadap guru menunjukkan bahwa 

sebanyak 4 guru kurang paham dan 14 guru sudah paham akan perbedaan muatan 

pelajaran tersebut. 

Data tersebut didukung oleh jawaban dari wawancara terhadap guru. 

Jawaban guru yang tergolong kurang paham saat ditanya perihal perbedaan 
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muatan pelajaran, 

" .••.•.. Muatan pelajaran di kelas tinggi dan rendah tidak jauh berbeda. 
Kalau kelas rendah hanya pelajaran pokok saja, misal bahasa, IP A, dan 
JPS, sedangkan kelas tinggi ada tambahan pelajaran lain seperti PJOK dan 
SBdP". "(WIYK/13 Maret 2017). 

Sedangkanjawaban guru yang tergolong paham: 

" .... Muatan pelajaran di kelas tinggi berbeda dengan kelas rendah. 
Perbedaannya itu terletak pada muatan pelajaran IPA dan JPS itu. Selain 
itu terdapat juga muatan pelajaran yang harus memuat bahasa daerah 
seperti seni budaya dan prakarya". "(W/EM/13 Maret 2017). 

Pemahaman behan belajar siswa oleh guru dirasa perlu untuk mengetahui 

tuntutan belajar bagi siswa. Behan belajar siswa meliputi beban belajar tiap 

muatan pelajaran dan per minggu. Hasil tes terhadap guru menunjukkan bahwa 

terdapat 14 guru yang belum memaharni mengenai behan belajar siswa tiap 

muatan pelajaran, sedangkan untuk beban belajar siswa perminggu yang belum 

memahami ada l l guru. 

Data tersebut didukung olehjawaban dari wawancara guru., 

"Behan belajar untuk tiap mata pelajaran dan behan belajar perorangan 
berbeda setiap siswa Sedangkan Kurikulum sebelumnya atau (KTSP), 
struktur Kurikulumnya merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 
harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran" (WIYK/13 
Maret 2017). 

Perbedaan secara struktural tersebut berdampak pada proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh siswa. Karena Kurikulum berpengaruh terhadap materi yang 

diajarkan. Misalnya saja pada, 

"Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) materi yang lebih 
mementingkan pada aspek pengetahuan. Sedangkan Kurikulum 20 l3 
meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Sumber 
materi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dapat berasal buku teks 
pelajaran , buku panduan guru, dan sumber lain (lingkungan sekitar)" 
(W/NHH/9 Februari 2017). 
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Beberapa muatan yang berbeda terdapat dalam Kurikulum 2013 antara 

"Kurikulum 2013 tidak lagi memuat standar kompetensi, tetapi memuat 
Kompetensi Inti (KI) yang telah ditentukan sehingga KI untuk semua 
mapel adalah sama. Materi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 
dikelompokan menjadi 2 yaitu kelompok A yang menekankan aspek 
kognitif dan kelompok B yang lebih menekankan aspek afektif dan 
psikomotorik materi pembelajaran dari kelas I-VI juga semuanya 
menggunakan pendekatan tematik integratif" (W/RFY/8 Februari 2017). 

Terdapat pola baru dalam pemetaan materi pembelajaran secara struktural 

yang memberikan pengaruh terhadap materi belajar misalnya saja, 

" .... dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran terkait satu dengan yang lain, 
dan memiliki kompetensi besar yang diikat dengan kompetensi inti dalam 
setiap pelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran yang memuat beberapa 
muatan pelajaran sedangkan pada Kurikulum sebelumnya pelaksanaan 
pembelajaran disesuaikan ban yak dan tingkat kerumitan materi" (WI AF 15 
April 2017). 

Tidak jarang pula seorang guru harus memahami pemetaan tema 

Kurikulum 2013, 

"... disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan berusaha mengajak 
siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta menggunakan metode yang 
lebih banyak mengaktifkan siswa dengan cara mencari infonnasi sesuai 
dengan bimbingan guru" (W /IN/13 Februari 2017). 

Kurangnya penekanan pembentukan karakter yang dimiliki peseta didik, 

pada Kurikulum sebelumnya menjadikannya sebagai fenomena dalam pendidikan 

oleh sebab itu dirancanglah materi pembelajaran yang memiliki muatan 

pengetahuan, skill, dan sikap. Namun hal tersebut masih dianggap 

membingungkan guru disebabkan, 

''Materi pembelajaran pada Kurikulum 2013 kurang berkembang 
dibandingkan Kurikulum sebelumnya yang materinya luas. Materi 
pembelajaran per sub tema dengan tema yang ditetapkan, pelaksanaan 
pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan tematik integratif yang 
mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran 
kedalam berbagai tema dan pelaksanaan pembelajaran dari kelas I-VI 
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seluruhnya harus dilalcsanakan dengan pendekatan tematik integratit; 
sedangkan KTSP pembelajaran kelas I-III dilaksanakan dengan 
pendekatan tematik. Untuk di kelas IV-VI dilaksanakan melalui 
pendekatan mata pelajaran, strukturnya Kurikulum 2013 tidak 
menyebutkan adanya standar kompetensi mata pelajaran dan diganti 
dengan istilah Kompetensi Inti (KI), jumlah mata pelajaran pada 
Kurikulum 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya, 
Kurikulum 2013 menuntut pembelajaran dengan pendekatan tematik 
integratit; sedangkan Kurikulum sebelumnya menggunakan pendekatan 
mata pelajaran. Behan belajar yang lebih banyak dibandingkan 
sebelumnya" (W/IS/11Februari2017). 

Selain itu, terdapat kegiatan dalam Kurikulum 2013 yang sifatnya wajib 

bagi siswa untuk mengikutinya. 

"Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa dalam Kurikulum 
2013 itu kegiatan pramuka. Pelaksanaan dari kegiatan ini biasanya 
terjadwal dan rutin dilakukan di Sekolah". (W/IN/11 Februari 2017). 

Tujuan dari pemetaan materi pada Kurikulum 2013 tersebut tidak lain 

untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih baik 

" ... sesuai dengan kearifan generasi bangsa. Maka harus adanya aspek 
yang dipenuhi seperti; aspek pengetahuan untuk penetapan tingkat 
pembelajaran siswa dalam pelajaran pengetahuan seperti pada ketentuan 
sebelumnya, aspek keterampilan merupakan pemetaan pada skill atau 
kemapuan dalam bidang keterampilan, aspek sikap meliputi sopan, santun 
serta adab dalam belajar" (W/EM/3 April 2017). 

Pada Kurikulum 2013 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan 

peserta didik, IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), kesenian, serta 

pembangunan nasional, disesuaikan dengan 

"Materi apa yang diajarkan dan berusaha mengajak siswa aktif dalam 
kegiatan pembelajaran serta metode yang saya (guru) gunakan lebih 
banyak mengaktifkan siswa dengan cara mencari informasi sesuai dengan 
bimbingan guru" (W/PA/22 Maret 2017). 
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Tuntutan Kurikulum 2013 tersebut dapat digunakan sebagai pengukuran 

pemahaman dan kesiapan guru kelas atas dalam penerapan Kurikulum ditinjau 

dari pemahaman struktur serta materi pembelajarannya. Selain itu, kesiapan dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 juga dipengaruhi oleh kesiapan guru pada 

pemahaman pengembangan perangkat pembelajaran. 

2. Kesiapan Guru Benlasarkan Pemahaman Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran 

Kesiapan guru kelas tinggi berdasarkan pemahaman pengembangan 

perangkat pembelajaran dapat dilihat dari jawaban guru terhadap tes yang 

diberikan. Tes yang diberikan memiliki indikator yang berkaitan dengan menguji 

kesiapan guru dalam menerapkan atau mengimplementasikan Kurikulum 2013 

ditinjau dari pemahaman pengembangan perangkat pembelajaran. Indikator 

kesiapan dalam tes dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Indikator kesiapan guru berdasarkan pemahaman pengembangan perangkat pembelajaran 

Nomorsoal lndikator keslaoan ouru Kode 
Pemahaman pembelajaran tematik terpadu 

12 - Pengertian tematik terpadu 
13 - Tujuan tematik terpadu A 
14 - Makna tematik terpadu 
15 - Ciri-ciri tematik terpadu 

Cara menganalisis buku guru dan siswa 
16 - Cara menganalisis buku guru 

17 - Cara menganalisis buku siswa 
18 - Kedudukan dan fimgsi buku siswa B 

19 - Kedudukan dan fimgsi buku guru -
20 - Strulctur buku guru 

Pengembangan perangkat pembelajaran 
- Komponen perangkat pembelajaran 

21 - RPP 
22,23 - Kegiatan pembelajaran tiap pertemuan c 

24 - Kegiatan ioti 
25 - Sumber materi pembelajaran 
26 

Metode pembelajaran 
27,28 - Model pembelajaran sesuai K13 
29,30, - Media pembelajaran D 
31,32 - Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 - Pemahaman terhadap nilai sikap 

37 - Penilaian Kl 3 E 
38 - Penilaian Kl 4 

Pemahaman guru terhadap pengembangan perangkat pembelajaran dilihat 

dari jawaban dari tes yang diberikan kepada masiog-masing guru. Jika jawaban 

guru terhadap tes salah maka guru dikatakan kurang memahami terhadap 

pengembangan perangkat pembelajaran, begitupula sebaliknya. Pemaparan basil 

tes terhadap guru ditunjukkan pada tabel 4.5. 
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Tabel4.5 
Pemaharnan guru terbadap pengembangan perangkat pembelajaran 

Nama Pemabaman Terhadap Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Guru A B c D E 

EM Kurang 
Kurang naham Paham Paham Knnmo N>ham nahom 

AF Kuran2 ""ham Paham Paham Kn~no ""hom Paham 

YR 
Kuran2 ""ham 

Kurang 
Paham Paham Kuran2 naham naham 

PA Kurang 
Kuran2 ""ham Paham Paham Kuran1> nohom nohom 

AY Kurang 
Km-.nooaham Paham Paham Kuran1> nohom naham 

RH 
Kurang Kurang 

Kuran2 oaham nahom oaham Kuran1> nohom Pabam 
YK Kurang naham Pabam Paham Kuran2 naham Paham 
EE Kuran2 noham Paham Paham Kn~no noham Paham 
YS Kuran<> naham Pabam Paham Knnmo~ Paham 
ES Kuran2 noham Paham Paham Kuran2 nahom Pabam 

ZA 
Kurang Kurang 

Kuran2 noham no horn oabam Kuran2 noham Paham 

Sa Pabam Paham Kurang paham 
Kurang 

Kuran2 noham ""ham 

IN Kurang paham Pabam Paham Kurang paham 
Kurang 
oaham 

TR Pabam Pabam Kurang paham 
Kurang 

Kuran2 naham oaham 

Su 
Kurang Kurang 

Knnmo noham mhom nahRm Kuran2 noham Pabam 
RF Kurang naham Paham Paham Kuran<> noham Paham 

NH Pabam Kurang paham 
Kurang 

Kurang nohom Paham oaham 

IS 
Kurang Kurang 

Kurang pabam nohom nohom Kn~nonohom Paham 

Tabet 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar guru kurang memahami 

tentang pengembangan perangkat pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Rata-rata 

persentase pemahaman dari semua guru terbukti yaitu 47% (lampiran 2b). 

Pemahaman terhadap seluruh indikator pengembangan perangkat pembelajaran 

dari setiap guru bervariasi, dari yang tertinggi 65% dan yang terendah 23%. 

Persentase pemahaman dari selurub guru yang paling banyak yaitu 60-80% dan 
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30-60 o/o. Pemaparan persentase pemahaman terhadap pengembangan perangkat 

pembelajaran ditunjukkan pada gambar 4.6. 

•i;}..30 • »60 • 60-80 "'S0..100 

Gambar4.6 
Persentase pemahaman terliadap pengembangan perangkat pembelajaran 

Adanya perbedaan antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum sebelumnya 

berpengaruh pula dengan materi yang disusun. Hal tersebut juga dapat 

mempengaruhi guru dalam menyiapkan proses pembelajaran misalnya saja 

"Penyusunan materi Kurikulum 2013 kerapkali merepotkan guru dengan 
banyak tema yang harus dipetakan, sehingga menjadi malas, guru belum 
memahami benar seluk-beluk Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
dengan perubahan Kurikulum 2013, minimnya penguasaan terhadap 
komputerisasi para guru, penilaian proses belajar, dengan melakukan 
penilaian pendidik sebagai pelaku kegiatan pembelajaran menyebabkan 
kurangnya kesiapan guru dalam memahami dan menyiapkan Kurikulum 
2013." (W/IS/11Februari2017). 

Materi yang dipahami oleh guru berkaitan erat dengan pemahaman 

Kompetensi Dasar (KD), guru harus mampu memahami 

"Sebelum mempelajari buku siswa Terlebih dahulu guru harus memahami 
KD dan indikator pada buku guru. Setelah itu guru mempelajari Iangkah
Iangkah pembelajarannya" (W/ES/20 Februari 2017). 
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Selain pemahaman Kompetensi Dasar (KD), kesiapan guru terhadap 

implementasi materi pembelajaran dapat diketahui dari 

" ... strategi pembelajaran dalam kesiapan perangkat Kurikulum 
menyiapkan perangkat mengatur pembelajarannya." (W/EM/3 April 
2017). 

Penting adanya menyiapkan sumber daya guru yang memiliki kesiapan 

dalam mengeimplementasikan Kurikulum 2013. Karena dalam Kurikulum 2013 

pendidik harus memiliki persiapan dalam beberapa hal misalnya mampu 

memahami 

" ... aspek kompetensi lulusan harus mampu memiliki keseimbangan pada 
soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan." (W /RH/30 Maret 2017). 

Guru diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam 

rangka mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Tidak lain untuk dengan mudah memahami, 

" Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik terintegratif yaitu 
pendekatan pembelajaran yang menggunakan berbagai KD dari berbagai 
mata pelajaran kedalam berbagai tema." (WffR/15 Februari 2017). 

Pengembangan perangkat pembelajaran pada Kurikulum 2013 

menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai harapan yang besar bagi dunia 

pendidikan terutama guru. Dapat diketahui dari kesesuaian perangkat 

pembelajaran (RPP) dilandasi dengan adanya kemampuan guru dalam 

"Membuat RPP dengan panduan buku guru, mempersiapkan media yang 
sesuai dengan tema" (W/YK/13 Maret 2017). 

Guru sebagai pendidik khususnya kelas tinggi di sekolah dasar mampu 

menyiapkan perangkat pembelajaran dengan cara 

"... membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan tema, kemudian 
ditulis dengan melihat di buku guru sebagai panduan. Kegiatan serta 
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langkah-langkah pembelajaran yang ada dibuku guru bisa dirubah 
disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan siswa serta untuk indikator 
guru dapat menambahkan sendiri." (W/IS/11Februari2017). 

Pemetaan indikator atau penyesuaian tema berpengaruh terhadap proses 

pembelajarannya, maka seorang guru juga mempelajari dan 

"melihat silabus serta KD yang ada pada buku guru, dengan KD tersebut 
dapat digunakan untuk menentukan indikator sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, kemudian membuat langkah-langkah pembelajarannya." 
(W/SW/25 Februari 2017). 

Kesiapan lain yang berkaitan dengan pemahaman pengembangan 

perangkat pembelajaran dapat diketahui dari menggunakan buku ajar, guru 

terlebih dahulu hams 

" ... membaca buku guru dan memahami isinya yang ada di dalam buku 
guru karena buku guru memandu pembelajaran yang sesuai dengan buku 
siswa." (WNK/13 Maret 2017). 

Memahami buku guru merupakan salah satu bentuk kesiapan guru 

terhadap bahan 

"Pembelajaran, sejalan dengan itu yaitu dengan menerapkan apa yang ada 
pada buku ajar disamping juga menggunakan buku ajar atau sumber 
belajar baru sesuai dengan materi tersebut." (W/PA/22 Maret 2017). 

Agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013, dalam 

implementasinya maka guru dapat 

" ... menggabungkan materi dibuku guru beserta langkah-langkahnya 
dengan materi yang adadi buku siswa" (W/AF/5 April 2017). 

Senada dengan pernyataan diatas tuntutan lain guru tentang kesiapannya 

penggunaan perangkat pembelajaran apabila mampu memahami 

''Pemetaan KD nya terlebih dahulu, kemudian langkah-langkah 
pembelajarannya setelah itu baru bisa menggunakan buku siswa" 
(W/IN/13 Februari 2017). 
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Tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa kendala dalam 

mengimplementasikan penggunaan buku ajar misalnya 

"Buku guru dan buku siswa sudab cukup baik namun datang bukunya 
sering terlambat sehingga dapat menghambat pembelajaran." 
(W/RFY/8 Februari 2017). 

Kendala lain guru dalam hal memahami buku ajar seperti buku guru 

maupun buku siswa yaitu mampu 

" ... memahami penggunaan buku ajar (buku guru maupun buku siswa), 
karena dalam buku Kurikulum 2013 materi terlalu sedikit atau kurang luas 
sehingga siswa hanya tahu materi yang ada di buku siswa tersebut'' 
(WIZA!22 Februari 2017). 

Dalam keadaan lain pentingnya memahami buku ajar sebagai dampak 

kesiapan implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru Se Gugus I 

Kendit Kabupaten Situbondo adalah dengan cara 

"Membaca terlebih dabulu kemudian menemukan kesalahan-kesalahan 
atau ketidaksesuaian antara materi dengan model pembelajaran yang telah 
ditentukan" (W INHH/9 Februari 2017). 

Perbedaan lain Kurikulum sebelumnya dengan Kurikulum 2013 

berdampak pada penggunaan buku ajar. Guru harus mampu memahami buku ajar 

yang sesuai dengan tema atau model pembelajaran tematik terintegratif diperlukan 

proses pemahaman seperti 

"Untuk memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru dan siswa) 
terlebih dabulu menganalisis buku guru dan buku siswa". (W /IS/I I 
Februari 2017). 

Hal lain yang dapat dilakukan oleh guru dalam memahami buku ajar 

Kurikulum 2013 dengan yaitu 

" ... memahami dan menggunakan buku ajar sebagai guru selalu mengikuti 
langkah-langkah lain agar tercapainya materi kepada siswa saat proses 
pembelajaran." (WI A Y 124 F ebruari 2017). 
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Dengan memahami penggunaan buku ajar dapat memberikan kemudahaan 

dalam mengimpelentasikan Kurikulum 2013, guru harus mampu 

" ... memperhatikan Kompetensi Dasar (KD) dan menyesaikan indikator 
yang kita buat dengan tujuan pembelajaran. Sehingga materi yang akan 
disampaikan dapat disesuaikan dengan media pembelajaran yang 
ada."(W/SWf25 Februari 2017). 

Pada pelaksanaannya kesiapan guru dalam mengimplementasikan 

perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran seperti 

"Ketika dalam pembelajaran penyampaikan materi pelajaran harus sesuai 
dengan buku guru dan buku siswa." (WNRW/6 April 2017). 

Hal lain yang dapat dilakukan oleh guru dalam memahami perangkat 

pembelajar dari buku ajar dapat dilakukan dengan 

"menyalin di buku guru dan menambah materi, metode serta sumber 
be la jar yang sesuai dengan materi." (W IP Af22 Maret 2017). 

Selain kesiapan memahami buku ajar sebagai perangkat pembelajaran 

Kuriku1um 2013. Kompetensi lulusant tidak terlepas dari peran pada proses 

pembelajarannya dengan cara 

" ... guru mengajak siswa lebih aktif dalam proses belajar (PBL) sehingga 
siswa lebih memahami dan mengetahui tentang materi yang diajarkan" 
(W/ZA/22 Februari 2017). 

Adapula altematif yang dapat dilakukan oleh guru dalam penerapan proses 

belajar salah satunya adalah 

" ... mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring. Guru 
diminta untuk membuat perencanaan pembelajaran dengan sistem kolegian 
atau bekerja sama dengan satu team ditiap team." (W /ES/20 Februari 
2017). 

Berbagai macam model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru 

kelas atas disesuaikan dengan materi Kurikulum 2013. Hal tersebut memiliki 
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pengaruh besar terhadap siswa, guru dapat 

"Memberikan tugas inividu maupun kelompok. Tugas individu bisa 
berbentuk tes tulis maupun tes lisan, tugas kelompok bisa berbentuk basil 
karya laporan (makalah)" (W/NHH/9 Februari 2017). 

Meninggalkan metode pembelajaran konvensional, guru dituntut untuk 

kreatif dalam melaksanakan pembelajaran berbasis tematik misalnya saja 

menggunakan, 

" ... metode yang sering kami (guru) gunakan yaitu discovery learning 
karena di dalamnya banyak menekankan keaktifan siswa untuk 
menemukan langsung konsep belajar yang menyenangkan dengan 
kelompok, sehingga materi lebih banyak dan mudah diingat." (WI A Y 124 
Februari 2017). 

Proses untuk mencapaian tujuan belajar pada siswa. Guru diharapkan 

dapat memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan dengan adanya 

pemahaman guru dalam 

" ..... menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa 
serta sarana dan prasarana." (W/SWf25 Februari 2017). 

Selain pemahaman perangkat pembelajaran, penilaian juga memiliki 

pengaruh terhadap kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

Guru dapat mengukur kepemahaman siswa terhadap materi yang disampaikannya 

dengan 

" penugasan saat akhir pembelajaran atau memberikan soal sesuai dengan 
materi yang diajarkan." (W/YK/13 Maret 2017). 

Penilaian yang dilakukan oleh guru pada proses pembelajaran yang 

dilakukan disesuaikan dengan 

''memberikan tes tulis dan lisan, penugasan, maupun penilaian harian 
mengenai materi sesuai tema yang dipelajarinya." (W /YK/13 Maret 2017). 

43831.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



74 

Guru dapat melakukan penilaian basil belajar siswa yang dapat dilakukan, 

"Pada waktu proses pembelajaran dan diakhir pembelajaran yang 
dilaksanakan" ('NIP A/22 Maret 2017). 

Pernyataan Jain mengenai proses penilaian, penting adanya melakukan 

penilaian untuk mengukur pemahaman siswa terlladap materi yang disampaikan 

melalui 

"Tugas-tugas yang diberikan pada siswa. Selain itu saya melakukan 
ulangan pada setiap akhir tema." ('NI AF 15 April 2017). 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada Kurikulum 2013 guru harus 

mampu memenuhi tiga aspek daJam penilaian antara Jain 

" ... penilaian kompetensi inti dan sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Saya (guru) lakukan selama pembelajaran berlangsung disebut sebagai 
penilaian proses dan setelah pembelajaran usai diesebut sebagai penilaian 
basil atau produk dilakukan secara berkesinambungan" (W /IS/I I Februari 
2017). 

Karena penilaian akan memberikan pengaruh besar pada tingkat 

keberbasilan penerapan Kurikulum 2013 berbasis tematik terintregratit: 

penilaiannya dapat dilakukan secara 

" ... post test dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, penilaian protopolio, 
produk, unjuk kerja serta tugas terstruktur dan tidak terstruktur" (WffR/15 
Februari 2017). 

Adapun ketika dalam proses penilaian terdapat perubahan guru dapat 

melakukan 

"Perubahan sesuai kompetensi 1,2,3,4 yang dilaksanakan dengan 
perlakuan untuk penilaian Kl dan K2 tidak banyak kesulitan untuk K3 dan 
K4" ('N/AY/24 Februari 2017). 

Siswa yang dibentuk dengan pola pembelajaran cooperative learning atau 

secara berkelompok proses menilai keaktifan siswa dapat dilakukan dengan 
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"Siswa diberikan pekerjaan tentang penelitian suatu proyek dimana proyek 
itu dikerjakan secara berkelompok, disanalah guru dapat memulai hasil 
penelitian yang siswa lakukan" (W/RFY/8 Februari 2017). 

Altematif lain yang dilakukan oleh guru dalam perihal penilaian keaktifan 

siswa. Apabila guru menggunakan pola pembelajaran cooperative learning dapat 

pula menyesuaikan penilaian dengan cara 

"Menuntaskan tugas atau pekerjaan tentang indikasi suatu benda atau 
makhluk. Kemudian siswa memilih kualitas benda tersebut dan siswa 
membuat catatan atau laporan yang dimiliki guru, agar guru bisa menilai." 
(W/SW/25 Februari 2017). 

Selain proses penilaian kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 

2013 terhadap keberhasilan pembelajaran ditinjau dari perangkat pembelajaran 

adalah membangun suasana belajar yang menyenangkan. Bagi guru penting 

membuat suasana belajar yang menyenangkan. Disebabkan suasana belajar yang 

menyenangkan bagi siswa akan membawa perubahan dalam pola berfikir. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara pada guru kelas atas yaitu, 

"Siswa akan merasa nyaman dan senang ketika pembelajaran berlangsung 
maka untuk membuat suasana belajar di kelas menyenangkan dan menarik 
minat peserta didik tergantung bagaimana siswa kita agar menjadi senang'' 
(W/EM/3 April 2017). 

Susana belajar yang menyenangkan juga perlu dibangun sebagai upaya 

guru memahami materi dalam Kurikulum 2013 yang nantinya akan diterapkan 

pada po la pembelajaran Kurikulum 2013 antara lain, 

"Membuat kelompok belajar kecil, siswa diberi soal dan dibahas bersama 
kelompok kecil, siswa mempresentasikan hasil belajar dan yang lain 
menanggapi, guru memberikan penghargaan atau pujian pada siswa" 
(W/YK/13 Maret 2017). 

Diperlukan sikap kreatif dan inovatif untuk mendukung terlaksananya 

proses pembelajaran tematik trintegratif. Sehingga guru perlu membuat suasana 

belajar yang 
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" ... menyenangkan dan siswa aktif saya (guru) memilih metode yang 
sesuai, menggunakan media pembelajaran, menciptakan hubungan yang 
harmonis dengan siswa. Menciptakan kegiatan belajar yang beragam 
memberi penghargaan kepada siswa, menciptakan suasana yang membuat 
siswa aktif dalam belajar." 
(W/IS/11Februari2017). 

Selain itu siswa merasa senang dalam belajar apabila guru memiliki 

ketetapan merode dalam pengajaran untuk 

"Peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan,seperti guru 
mengetahui tentang hasil belajar peserta didik, guru bertugas mendiagnosa 
kesulitan belajar, memberikan umpan balik, penilaian peserta didik serta 
untuk mempelajari yang menjadi kesulitan peserta didik'' (W /EM/3 April 
2017). 

Hal lain yang dapat dilakukan oleh guru dalam membangun suasana 

belajar sesuai dalam model pembelajaran tematik terintegratif adalah 

"Mengaktifkan siswa alam proses pembelajaran waaupun siswa belajar 
menyesuaikan tema. Guru jangan bersikap kaku tetapi harus berusaba 
bagaimana siswa bisa memiliki suasana senang tetapi masih mempunyai 
semangat belajar." (W/PA/22 Maret 2017). 

Dapat pula guru menggunakan cara yang berbeda untuk membuat suasana 

dalam pembelajaran menyenangkan seperti, 

"agar siswa senang dalam pembelajaran kita dalam mengajar kegiatan 
pembelajaran harus diselingi candaan, atau siswa diajak ikut serta berperan 
aktif pada kegiatan pembelajaran." (W/ZA/22 Februari 2017). 

Proses belajar yang menyenangkan merupakan dampak kesiapan guru 

terhadap implementasi Kurikulum 2013, oleh sebab itu guru harus mampu 

memiliki peran aktif dan inovatif dalam proses pembelajaran misalnya 

" ... memunculkan rasa keingintahuan siswa di awal pertemuan kemudian 
ditunjukkan model serta media pembelajaran yang akan digunakan dalam 
pembelajaran." (W/NHH/9 Februari 2017). 

Selain itu membagi siswa kedalam 

" ... beberapa kelompok, dapat pula menggunakan pembelajaran permainan 
di dalam kelas. Serta menggunakan metode diskusi untuk mengikut 
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sertakan siswa berperan aktif." (J{/AF/5 April 2017). 

Kelompok siswa juga dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam 

penyampaian pelajaran serta dapat pula melakukan pendekatan suasana belajar 

seperti 

" .. . .scientific approach yang didalamnya banyak menggali keaktifan 
siswa dengan araban dan bimbingan guru. Maka siswa akan mampu 
menyerap pelajaran dengan senang." (W/AY/24 Februari 2017). 

Ahematif lain yang dapat dilakukan oleh guru terhadap pembelajaran 

siswa yang disesuaikan dengan tema yang mengajak 

"Siswa tidak selalu di dalam ruangan. Sewaktu-waktu siswa bisa belajar 
langsung dari alam, sehingga siswa menjadi senang" (W/RFY/8 Februari 
2017). 

Membangun suasana belajar menyenangkan tersebut dapat dilakukan oleh 

guru dengan 

"Cara memberikan kuis sehingga siswa berantusias dalam mengikuti 
pelajaran. Selain itu juga, untuk menarik siswa dalam belajar dapat berupa 
pennaianan (game) dan memberi beberapa reward untuk siswa yang 
berperan aktif dalam (W /ES/20 Februari 2017). 

Dinilai sangat perlu susana belajar yang berbeda dari sebelumnya juga 

diperlukan seperti 

"Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok dan memastikan 
kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan lalu 
dipresentasikan di depan kelas, kelompok yang lain menanggapi" 
(J//YRW/6 April 2017). 

Pemetaan Kurikulum sesuai dengan tema memberikan kemudahan pada 

guru dalam membangun suasana belajar pada seperti 

"Siswa tidak selalu di dalam ruangan kelas. Sewaktu-waktu siswa bisa 
belajar langsung dari alam, sehingga siswa menjadi senang. Menggunakan 
media tematik yang dapat menimbulkan keingintahuan siswa terhadap 
proses pembelajaran yang sedang berlangsung." (W/RH/30 Maret 2017). 
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Perlunya membangun suasana belajar yang menyenangkan guru juga dapat 

menerapkan 

"menggunakan metode yang menarik, menggunakan media yang menarik, 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan infonnasi 
sendiri." (W/YS/18 Maret 2017). 

Didukung dengan kesiapan bahan ajar, model penilaian, serta kesesuaian 

pembuatan media dapat pendukung suasana belajar. Pada proses tersebut seorang 

guru juga bertindak sebagai evaluator proses pembelajara dengan cara 

" ... melakukan remidial kepada siswa yang nilainya kurang dari KKM." 
(W/PA/22 Maret2017) 

Cara lain yang dapat dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan evaluasi 

pembelajaran terhadap siswanya yang memiliki nilai kurang dari standar yang 

ditentukan dapat dilakukan dengan 

"Menjelaskan kembali materi kemudian melakukan remidial pada siswa." 
(W/AF/5 April2017). 

Pada proses pelaksanaannya guru dapat melakukan remedial dengan, 

"Membagikan soal sesuai Kompetensi Dasar (KD) yang belum tuntas pada 
siswa yang nilainya dibawah KKM" (W /IN/13 Februari 2017). 

Senada dengan pernyataan diatas proses remedial yang dilakukan oleh 

guru dapat berupa 

" ... remidi berupa tes tulis kembali maupun tes lisan, bisa juga berupa 
tugas proyek (basil karya)" (W/NHH/9 Februari 2017). 

Nilai evaluasi pada proses pembelajaran diperlukan untuk mengetahui 

tingkat pemahamanan siswa terhadap Kurikulum baru yang berbasis tematik. 

Maka diperlukan perbaikan nilai terhada siswa yang mendapatkan nilai kurang 

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan cara 
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"Melakukan remidi berupa tes tulis kembali maupun tes lisan dan juga 
berupa tugas proyek (basil karya)" (W/RWJO Maret 2017). 

Upaya untuk remidi ini disesuaikan dengan kemampuan siswa 

berpedoman pada, 

"Pemberian tugas tambahan, serta mengulang KD yang belum tuntas." 
(W /YS/18 Maret 2017). 

Kesiapan guru kelas atas dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 

dengan adanya pemabam guru terhadap pengembangan perangkat pembelajaran, 

seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku ajar, penilaian suasana 

belajar yang cocok untuk siswanya hingga upaya remedial terhadap siswa yang 

kurang mampu menguasai materi. Namun, hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang dapat 

melatarbelakangi kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013. 

3. Faktor-faktor yang melatarhel•kangi kesiapan gnru dalam lmplementasi 

Kurikulum 2013 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesiapan guru terhadap 

implementasinya ditinjau dari pemabaman terhadap struktur dan materi serta 

pengembangan perangkat pembelajaran. Dapat ditinjau dari kesiapan kesiapan 

perencanaan pembelajaran (RPP), penggunaan buku ajar (buku guru dan siswa), 

kesiapan proses pembelajaran, kesiapan manajemen pembelajaran (suasana 

belajar), kesiapan proses penilaian serta proses remidi yang dilakukan. 

Faktor yang melatar belakangi kesiapan guru ditinjau dari penguasaan 

struktur dan materinya disebabkan kurangnya guru dapat memabami muatan 

Kurikulum 2013 karena 
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Sehingga pendidik sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan, mengalami beberapa kendala terhadap kesesuaian 

pemetaan materi pada buku ajar misalnya, 

" .. penerapan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran, terkadang siswa 
merasa kebingungan karena guru menjelaskan materi banyak dan harus 
dipahami serta pada pelaksanaannya satu pembelajaran harus diselesaikan 
dalam satu pertemuan" (W IP A/22 Maret 2017). 

Pentingnya mengerti maksud dari bahan ajar berpengaruh besar terdapat 

proses selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran kesulitan pada guru yang 

beragam seperti 

"Kesulitannya mungkin kurangnya pemaparan materi pada buku guru dan 
siswa sehingga harus menggunakan buku lain" (W /ES/20 F ebruari 2017). 

Guru cenderung melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model 

pembelajaran yang mudah dan dapat dipahami oleh siswanya. Sebab itu guru 

diharapkan mampu mengembangkan 

" ... Kurikulum 2013 lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, 
seperti biasa ha! yang baru akan mendapat penolakkan karena sudah 
nyaman dengan proses pembelajaran yang sebelumnya" (W/ES/20 
Februari 2017). 

Perbedaan antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum sebelumnya juga 

berpengaruh terhadap perangkat pembelajaran yang dibuat, misalnya saja 

" kesulitannya tentang format promes, prota, dan RPP. Kebanyakan versi 
sehingga guru masih banyak kebingungan kurangnya sosialisasi tautan 
pada Kurikulum 2013" (W /RFY /8 Februari 2017). 

Selain kesiapan dan pemahaman guru terhadap struktur dan materi 

pembelajaran. Faktor lain yang melatarbelakangi implementasi Kurikulum 20 l3 

adanya kesiapan guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran (RPP) 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan maka muncullah beberapa 
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perbedaan 

"Kurikulum yang berubah-ubah menyebabkan model acuan penyusunan 
RPP juga berubah. Bila tidak ada sosialisasi clan imbauan serta pelatihan
pelatihan maka dalam penyusunan RPP banyak yang tidak dimengerti 
sehingga kerapkali salah, tidak aclanya panduan/acuan penyusunan RPP 
yang tepat, banyak beda pendapat tentang penyusunan RPP sehingga 
membuat guru malas membuatnya" (W/NHH/9 Februari 2017). 

Namun beberapa guru juga dapat mengimplementasikan perangkat 

pembelajaran (RPP) dengan metode pembelajaran misalnya saja, 

" ... kita (guru) dapat menyakini KI, KD, clan indikator dari buku siswa dan 
guru yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang 
masih belum sesuai dengan apa yang kita terangkan. Memang dalam Kl 
kita menggunakan scientific approach untuk memahami siswa tetapi pada 
saat itu kita juga arahkan siswa hanya sebagai siswa yang belum paham 
kita sebagai guru perlu menggunakan lebih banyak lagi sehingga terkesan 
guru yang aktif' (WI A Y 124 Februari 2017). 

Guru yang dituntut untuk kreatif clan inovatif dalam pembelajaran 

menggunakan Kurikulum 2013 juga berperan aktif dalam 

" ... materi pelajaran tidak hanya bersumber pada buku guru clan siswa harus 
mempunyai buku referensi yang lain" (W/YRW/6 April 2017). 

Tuntutan Kurikulum tersebut menjadikan guru lebih banyak menggunakan 

metode pembelajaran yang interaktif. Namun hal tersebut tidak didukung dengan 

media ada buku ajar yang baik 

" ... keterlambatan pengadaan buku siswa clan buku guru berdampak pada 
proses pembelajaran, serta dalam penilaian basil belajar yang terlalu rumit 
banyak menyita waktu, sebaiknya dalam penilaian lebih disederhanakan 
lagi" (W/IS/11 Februari 2017). 

Memahami buku ajar dapat memberikan gambaran kesiapan guru dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. Sehingga guru 

" ... berusaha untuk memahami clan menggunakan buku ajar dengan sebaik
baiknya disamping mencari sumber belajar yang lain, guru juga 
memanfaatkan lingkungan disekitar" (W/IS/11 Februari 2017). 
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Guru diharapkan untuk lebih mudah memahami tema yang sudah 

ditentukan dalam buku ajar seperti 

" ....... berusaha untuk memahami dan menggunakan buku ajar dengan 
sebaik-baiknya serta mencari sumber belajar yang lain apabila materi yang 
ada dibuku ajar kurang luas. Dapat memanfaatkan lingkungan disekitar 
maupun teknologi yang ada" (W/SWn.5 Februari 2017). 

Beberapa faktor pengbambat perangkat pembelajaran berasal dari, 

"Buku siswa yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan sarana dan 
prasarana, media yang kurang memadai" (W/SWn.5 Februari 2017). 

Pentingnya melibatkan peran siswa pada proses pembelajaran untuk 

mencapai basil belajar yang maksimal. Didukung dengan buku ajar yang 

memberikan kemudahan, namun beberapa kendala lain terhadap buku ajar 

disebabkan 

" ... materi di buku guru hanya sedikit, petunjuk untuk model serta 
penyampaian materi terkadang membingungkan (kurang jelas)" 
(W/Nllli/9 Februari 2017). 

Sikap lain yang dapat dilakukan oleh guru dalam memahami kesesuaian 

materi dalam buku ajar dengan tidak 

" ... menitikberatkan pada sikap dan evaluasi siswa, dapat pula penilaian 
menitik beratkan pada kemampuan siswa. Ketidaksanggupan guru dalam 
proses penilaian dikarena pergantian Kurikulum yang mendadak, tematik 
lebih cocok di kelas dasar, pemahaman akan kebutuhan anak didik untuk 
aktif dike las" (W /EM/3 April 2017). 

Selain itu faktor lain yang dihadapi guru dalam memahami buku ajar yaitu 

adanya kekurangan dalam perluasan materi misalnya saja 

" ... materi ajar untuk matematika kurang luas sehingga guru masih butuh 
KTSP untuk memperluas pembelajaran" (W/RFY /8 Februari 2017) 

Beberapa inisiatif timbul untuk memberikan kemudahan implementasi 

pada bahan ajar 
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" ... yaitu manakala materi yang terkadang tidak diketahui secara rinci tapi 
bisa diatasi dengan diskusi atau mencari dari sumber lain" (W/AY/24 
Februari 2017). 

Selain buku ajar, faktor lain yang berpengaruh terhadap implementasi 

kesiapan pada penerapan Kurikulum 2013 yaitu menyiapkan perangkat 

pembelajaran (RPP) dinilai, 

" ...... beberapa indikator harus dibuat terlebih dahulu, disesuaikan dengan 
tujuan pembelajaran" (W IYK/13 Maret 2017). 

Kesulitan yang lainnya dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan tema kesulitan yaitu 

" ... dalarn memilih KD yang saling berkaitan serta memadukannya 
menjadi satu pembelajaran" (W/AF/5 April 2017). 

Selain menyiapkan perangkat pembelajaran faktor lain yang 

mempengaruhi kesiapan implementasi Kurikulum 2013 adalah penilaian, seperti 

"Proses pembelajaran yang terjadi beberapa seasion mendapatkan nilai 
sangat tinggi sedangkan lainnya mendapatkan nilai sangat rendah padahal 
kita harus berlaku adil kepada semua siswa" (W/AF/5 April 2017). 

Penilaian terliadap basil akhir juga berpengaruh temadap tujuan 

pendidikan dengan penerapan Kurikulum 2013, berdasarkan dari 

" ... pemberian tugas inividu maupun kelompok. Tugas individu bisa 
berbentuk tes tulis maupun tes lisan, tugas kelompok bisa berbentuk basil 
karya laporan (makalah)" (W /NHH/9 Februari 2017). 

Dengan adanya tujuan pembelajaran Kurikulum 2013 berbasis tematik 

integratif tentunya tidak terlepas dengan proses penilaian yang 

" ... meliputi penilaian kompetensi inti dan sikap, pengetahuan dan 
keterampilan dan saya (guru) lakukan selama pembelajaran berlangsung 
(penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai (penilaian hasiVproduk) 
dilakukan berkesinambungan" (W/IS/l l Februari 2017). 

Faktor yang mempengaruhi penilaian terliadap proses pembelajaran 

dengan menerapkan Kurikulum 2013 kebingungan guru apabila 
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" ... basil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan, jika ada siswa 
tidak faham dengan materi yang guru ajarkan" (W /YK/13 Maret 2017). 

Banyak kesesuaian yang dapat mempengaruhi penilaian proses 

pembelajaran. Dalam ha! tersebut guru mengalami 

"Kesulitan dalam penilaian pengetahuannya, harus memilih KD nya 
terlebih dahulu" (W /IN/13 Februari 2017). 

Penilaian merupakan faktor yang sedikit membingungkan guru dikarena 

pada prosesnya harus disesuaikan dengan 

"Penyusunan RPP. Namun penyusunan RPP juga seringkali merepotkan 
guru, sehingga menjadi malas, guru belum memahami benar seluk-beluk 
Rancangan Pelaksanaan, pembelajaran dengan perubahan Kurikulum 
2013, minimnya peguasaan terhadap komputerisasi para guru, penilaian 
proses belajar, dengan melakukan penilaian pendidik sebagai pelaku 
kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki 
peserta didik" (WI AF 15 April 2017). 

Kesulitan lain yang mempengaruhi kesiapan implementasi Kurikulum2013 

terhadap penilian adalah 

" ... format penilaian yang dibuat dengan versi sendiri. Memasukkan ketiga 
aspek dari tujuan Kurikulum 2013." (W /RFY /8 Februari 2017). 

Adanya kesesuaian antara tujuan belajar dengan penilaian memiliki 

pengaruh yang besar karena akan berdampak pada 

" ... tiga aspek yaitu penilaian kompetensi inti dan sikap, pengetahuan dan 
keterampilan yang akan dilaksanakan secara bersamaan dan akan menyita 
waktu yang banyak" (W /IS/I I F ebruari 2017) 

Senada dengan pemyataan wawancara diatas penilaian masih dianggap 

memiliki kesulitan dalam penerapannya disebabkan guru, 

"Harus menilai siswa dengan rubrik perlu waktu banyak untuk 
melakukannya" (W/AY/24 Februari 2017). 

Penilaian dapat dilakukan ketika di awal proses pembelajaran atau disebut 

dengan (pre tes), ketika pembelajaran berlangsung, maupun diakhir pembelajaran 

(post tes) dilakukan melalui tes tulis, lisan, maupun basil kelompok, hal tersebut 
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dapat menimbukan kebingungan dari guru disebabkan, 

"Kesulitan pada penilaian, harap lebih disederhanakan agar guru tidak 
hanya direpotkan dengan soal penilaian" (W IP A/22 Maret 2017). 

Kendala lain pada proses penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh 

kelompok yaitu, 

"Tugas kelompok terkadang dikerjakan oleh I atau 2 orang siswa yang 
aktif saja, sehingga guru merasa kesulitan memerikan nilai kepada tiap 
anggota kelompok yang lain" (W /NHH/9 Februari 2017). 

Senada dengan pemyataan diatas penilaian temadap kelompok 

membutuhkan kejelian karena 

"Apabila siswa dalam kelompok akan mengalami kesulitan untulc 
memahami penilain pada sikap kelompok" (W/SW/25 Februari 2017). 

Guru juga dapat memanfaatkan pedoman penerapan Kurikulum 2013 

sebagai upaya untulc menghadapi kendala pemberian nilai misalnya saja 

"Karena sudah ada pedoman penilaian pada buku guru sehingga guru 
hanya menyesuaikan dengan keadaan siswa dan mengembangkannya 
sesuai dengan lingkungan belajar siswa" (W/ES/20 Februari 2017). 

Tidak hanya proses penilaian media juga sangat mempengaruhi faktor 

kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013 misalnya saja kesiapan pada 

media pembelajaran seperti 

"ketika media yang kita butuhkan tidak didapat/tidak diperoleh maka kita 
harus mencari dan berusaha mendapatkan altematif media yang lainnya" 
(WIYK/13 Maret 2017). 

Beberapa guru dibingungkan dengan pengadaan media yang kurang 

mendukung tema seperti, 

" ... kesulitan untulc memilih media yang cocok dan tersedia di lingkungan 
sekitar, kadangkala ada media yang tidak ada/tidak bisa kita dapatkan di 
sekiar kita. Selain itu kita juga harus mengguanakan media yang sering 
dilihat/familiar untuk anak-anak. Tujuannya agar memudahkan 
pemahaman siswa" (W IAF/5 April 2017). 
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Kesulitan lain yang dihadapi oleh guru mengenai media pembelajaran 

yang bersifat tematik 

"Guru merasa tepat, tidak bisa membeli alat media karena mahal, tidak 
tersedianya alat dan media pembelajaran, kurang penghargaan" (W /EM/3 
April 2017). 

Proses pembelajaran yang sesuai dengan tema membuat guru juga 

memiliki peran penting untuk pembuatan media yang kreatif, inovatis sesuai 

dengan tema. Hal tersebut pada kenyataanya 

halnya 

" Kadang kelengkapan media pembelajaran di sekolah belum tersedia jadi 
harus mencari/membuat media pembelajaran sendiri yang membutuhkan 
waktu banyak sedangkan waktunya terbatas" (W NR W /6 April 2017). 

Beberapa guru yang menggunakan metode pembelajaran presentasi seperti 

" ... penggunaan media yang tersedia di alam tetapi untuk kenyataan kami 
sulit menunjukkan buku menampilkan kecuali dengan di slide pada proses 
pembelajaran" (WI A Y /24 Februari 2017). 

Namun untuk pemanfaatan media teknologi pada kenyataannya beberapa 

guru mengeluhkan 

"Kurangnya sarana dan prasarana contohnya seperti proyektor, proyektor 
hanya sarana pembelajaran yang bergantian dengan kelas lainnya." 
(W/RFY/8 Februari 2017). 

Adapun altematif lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk membuat 

penerapan media lebih menarik dengan cara membuat 

" ... media pembelajaran yang dipakai bisa dibuat bersama siswa clan dapat 
menggunakan benda-benda yang ada di sekitar" (W/ES/20 Februari 2017). 

Memaksimalkan penggunaan teknologi informatika (11) untuk membantu 

proses pembelajaran seperti 

43831.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



88 

" media pembelajaran terkadang sulit didapat, sehingga hanya 
menggunakan media gambar yang sesuai" (W/NHH/9 Februari 2017). 

Senada dengan hat diatas pemanfaatan teknologi dalam menggunakan 

media pembetajaran juga memitiki pengaruh terdahap kesiapan imptementasi 

Kurikutum 2013 seperti 

" .... memanfaatkan banyak benda yang dekat dengan kehidupan sesuai 
dengan tema pembelajaran. Penggunaan IT juga dipertukan untuk 
menunjang proses betajamya" (W /RH/30 Maret 2017). 

Memanfaatkan media yang tersedia serta didukung teknotogi informasi 

akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kesiapan guru datam 

imptementasinya. Serta hat tersebut dapat didukung dengan penggunaan model 

cooperative learning. Dimaksudkan agar siswa dapat betajar dengan ketompok-

ketompok kecil tujuannya agar siswa lebih aktif datam proses pembelajaran. 

C. Pembahasan 

Pembahasan ini diperoleh dari basil penelitian yang sudah dilaksanakan 

secara tangsung dari informan atau subjek penelitian. Informan datam penelitian 

ini yaitu guru kelas tinggi (4, 5, dan 6) SDN Se Gugus I Kendit Kecamatan 

Kendit Kabupaten Situbondo. 

1. Kesiapan Gnn Berdasarkan Pemahaman Straktur dan Materi 

Pembelajaran 

Kesiapan guru ketas tinggi (4, 5, dan 6) SDN Se Gugus I Kendit Kecamatan 

Kendit Kabupaten Situbondo dapat ditunjukkan dengan pemahaman guru 

terhadap struktur dan materi pembetajaran yang sesuai dengan Kurikutum 2013. 

Indikator kepahaman meliputi pemahaman terhadap muatan pelajaran di kelas 
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rendah dan tinggi, beban belajar untuk tiap muatan pelajaran (PKN, Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS). beban belajar siswa per minggu, 

pengetahuan terhadap pelajaran yang memuat bahasa daerah, kegiatan 

ektrakurikuler yang wajib diikuti siswa sesuai Kurikulum 2013, pemahaman 

sumber materi pembelajaran yang diajarkan guru. Berdasarkan hasil angket, 

analisis secara keseluruhan temadap guru kelas tinggi Se Gugus 1 Kendit 

disajikan pada gambar 4.7. 

Gambar4.7 

aSiap 

•TldakSiap 

Analisis kesiapan guru kelas tinggi berdasarkan pemahaman struktur dan materi 
pembelajaran 

Garn bar 4. 7 menunjukkan bahwa dari 18 guru atau subjek yang siap hanya 

17% (3 orang) dan yang tidak siap sebesar 83% (15 orang). Kesiapan tersebut 

ditinjau dari pemahaman struktur dan materi pembelajaran yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Penjabaran mengenai ketidaksiapan guru ditinjau pemahaman 

dari struktur dan materi pembelajaran dapat digambarkan pada gambar 4.8. 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa jumlah guru yang kurang memahami 

muatan pelajaran kelas tinggi dan rendah sebanyak 4 orang, kurang memahami 

beban belajar tiap muatan pelajaran sebanyak 14 orang, kurang memahami beban 

belajar siswa per minggu sebanyak 4 orang, kurang memahami muatan pelajaran 
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yang dapat memuat bahasa daerah sebanyak 6 orang, kurang memahami sumber 

amteri pelajaran sebanyak 2 orang, dan kurang memahami kegiatan ektrakurikuler 

yang wajib diikuti siswa sesuai Kurikulum 2013 sebanyak 6 orang. Keadaan ini 

menunjukkan sebagaian besar guru kurang memahami terhadap beban belajar dari 

muatan pelajaran dalam Kurikulum 2013. 
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Gambar4.8 
Ketidaksiapan guru ditinjau dari pemahaman struktur dan materi pembelajaran 

Kurikulum 2013 

Tabel 4.6 
Keterangan indikator ketidaksiapan guru 

A 

B 

c 
D 

E 

F 
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2. Kesiapan Gum Berdasarkan Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Pemberlakuan Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa Pemerintah 

mempunyai harapan yang besar bagi dunia pendidikan terutama guru. Kesiapan 

guru berdasarkan pemahaman pengembangan perangkat pembelajaran dapat 

dilihat dari pemahamannya terhadap pembelajaran tematik terpadu, cara 

menganalisis buku guru dan buku siswa, kemampuan penyusunan perangkat 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan KD dalam Kurikulum 

2013, isi dalam kegiatan inti tiap pertemuan, sumber materi pembelajaran, teknik 

penilaian, pemahaman terhadap model pembelajaran yang sesuai Kurikulum 

2013, aktifitas pembelajaran sesuai kompetensi inti 4. 

Berdasarakan data penilitian yang berasal dari angket beberapa guru 

mengalami kesulitan dalam penyusunan perangkat pembelajaran sesuai 

Kurikulum 2013, menyusun perangkat pembelajaran, menyesuaikan pembelajaran 

dengan KD, melaknkan pendekatan saintifik, dan menerapkan pembelajaran 

tematik terpadu, dan teknik penilaian. Penjabaran secara lebih rinci mengenai 

indikator apa saja yang menyebabkan guru kelas tinggi Se Gugus I Kendit 

dikatakan tidak siap dapat dilihat pada gambar 4. 7 
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Gambar4.9 

I 
Ketidaksiapan guru ditinjau dari pemahaman pengembangan perangkat pembelajaran 
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Tabel 4.7 
Keterangan dari indikator ketidaksiapan guru berdasarkan pemaharnan pengembangan 

perangkat pembelajaran 

A pemahaman terhadap pembelajaran tematik terpadu 

B cara mengaoalisis buku guru dan buku siswa 

c penyusunan perangkat pembelajaran 

D kegiatan pembelajaran tiap pertemuan sesuai Kurikulum 2013 

E isi dalaJn kegiatan inti tiap pertemuan 

F sumber materi pembelajaran 

G Teknik penilaian untuk semua KO 

H 
Pemahaman terhadap model pembelajaran sesuai Kurilrulum 
2013 

I pemahaman terhadap pendekatan saintifik 

J Kegiatan pembelajaran sesuai dengan KO 

K aktifitas pembelajaran sesuai dengan Kompeteosi Inti 4 

L pemahaman terhadap penilaian kompetensi inti dan sikap 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa guru sebagian besar kurang paham 

terhadap pembelajaran tematik terpadu. Sebanyak 13 orang guru dari 18 guru 

yang kurang paham terhadap pembelajaran tematik terpadu. I 0 guru juga kurang 

memahami mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran sesuai KD, dan aktifitas pembelajaran sesuai kompetensi inti 4. 8 

guru kurang memahami model pembelajaran Kurikulum 2013, 5 guru kurang 

memahami tentang penilaian kompetensi inti dan sikap, 4 guru kurang memahami 

mengenai cara menganalisis buku guru dan buku siswa, 3 guru kurang memahami 

mengenai cara menyusun perangkat pembelajaran, dan 1 guru kurang memahami 

tentang sumber materi pembelajaran. Akan tetapi, 18 guru yang diteliti memahami 

tentang isi kegiatan inti dalam tiap pertemuan dan teknik penilaian untuk tiap KD. 
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3. Faktor Pendukung Kesiapan Guru dalaJn Implementasi Kurikulum 2013 

Faktor pendukung guru dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013 

yaitu adanya kemampuan guru dalam memahami muatan pelajaran di kelas sesuai 

struktur dan materi pembelajaran, banyaknya jam belajar yang sesuai, serta 

pengelompokkan materi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. 

a. Kemampuan guru 

Kemampuan guru dalam memahami muatan pelajaran di kelas sangat 

berpengaruh terhadap tercapainya tujuan Kurikulum pendidikan. Suksesnya suatu 

Kurikulum ditentukan oleh pelaksana kurikulum yaitu guru. 

"Guru yang mempersiapkan materi pelajaran, memahami struktur 
pembelajaran sesuai dengan kurikulum, dan menggunakan metode yang 
tepat akan menyebabkan pembelajaran menjadi menarik. Sehingga 
membuat anak lebih semangat belajamya. Jika guru tidak mampu 
menguasai muatan pelajaran yang akan diajarkan, maka siswa yang diajari 
menjadi tidak paham dan tujuan Kurikulum tidak akan tercapai". 
(W/NHH/9 Februari 2017). 

b. Jam belajar yang sesuai 

Jam belajar merupakan salah satu faktor pendukung suatu guru dapat 

menerapkan atau mencapai tujuan Kurikulum. sebagai contoh para siswa Jebih 

senang belajar mata pelajaran matematika dan ipa di pagi hari dibandingkan 

dengan siang hari. Waktu belajar ini berpengaruh disebabkan siswa di pagi hari 

masih tidak terlalu lelah. 

"Biasanya anak-anak lebih senang dan semangat belajar pelajaran eksak 
itu di pagi hari. karena masih semangat dan fress otaknya. Kalau sudah 
siang (habis istirahat), banyak yang sudah capek atau lelah untuk belajar. 
Oleh karena itu, sekolah membuatjadwal pelajaran eksak itu di pagi hari". 
(W /IN/9 Februari 2017). 
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c. Pengelompokan materi sesuai tema 

Pembelajaran tematik dalam Kurikulwn 2013 menuntut guru untuk dapat 

mengelompokkan materi yang memiliki tema hampir mirip atau sama. Keadaan 

ini akan membantu siswa memahami apa yang diajarakan dan mempersingkat 

waktu belajar. Sebagai contoh, guru mengwnpulkan bab pelajaran yang memiliki 

tema yang berkaitan, sehingga bab pelajaran yang dipelajari siswa menjadi 

berkurang. 

" sebelwn mengajar biasanya kita mengelompokkan materi yang memiliki 
tema yang sama atau hampir sama. Agar siswa tidak menyangka materinya 
terlalu banyak, nantijadi bosan". (WNK/9 Februari 2017). 

d. Tempat belajar 

Tempat belajar yang menarik menjadi daya tarik belajar anak yang kuat. 

Tempat belajar dapat memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah, untuk 

mencukupi pemaham siswa mengenai materi yang sesuai dengan tema. 

" Pagi hari sebelwn pelajaran dimulai, kita mengecek apakah kondisi kelas 
sudah bersih atau belum. Karena kalau kelas kotor, belajar jadi tidak 
nyaman. Selain itu, mengajak anak untuk lebih mengenal lingkungan 
(belajar di luar kelas). Agar anak tidak bosan belajar di kelas setiap hari". 
(W/EM/9 Februari 2017). 

4. Faktor Penghambat Kesiapan Guru dalam Implemeutasi Kurikulum 2013 

Faktor penghambat kesiapan guru yaitu ketidakmampuan mengembangkan 

matero pembelajaran, tersedianya buku ajar guru maupun siswa, 

a. Pengembangan materi pembelajaran 

Perbedaan yang signifikan antara Kurikulwn sebelumnya yang lebih 

banyak menekankan pada aspek pengetahuan membuat guru mengalami sedikit 

kesulitan dalam hal mengembangkan tema pembelajaran. Namun, beberapa 
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altematif lain yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan mencari tambahan 

materi yang linear sesuai dengan tema dari bahan referensi yang lainnya. Selain 

itu, mengajak siswa berperan serta dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 

bertujuan agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan terdapat interaksi 

timbal balik antara guru dengan siswanya. 

"Biasanya guru mencari refrensi di buku dan internet kalau masalah 
mengembangkan materi pembelajaran. Kadang juga kita menggunakan 
vidio interaktif atau alat peraga yang tersedia di Sekolah. Selain itu 
memberikan siswa tugas untuk mencari informasi mengenai materi 
tersebut d intemef'. (W/IN/9 Februari 2017). 

b. Tersedianya buku ajar 

Kesiapan implementasi Kurikulum 2013 dipengaruhi oleh penyediaan 

buku ajar seperti buku guru dan siswa. Buku siswa terkadang tidak sesuai dengan 

keadaan sarana dan prasarana atau jumlah bahan ajar di sekolah kurang bervariasi. 

Sehingga penggunaan media menjadi kurang maksimal. Pentingnya penggunaan 

buku ajar yang sesuai dalam proses pembelajaran dapat menunjang pembelajaran. 

" Di Sekolah Gugus I Kendit ini buku guru dan buku siswa datangnyaa 
sering terlambat. Sehingga guru menggunakan altematif satu bangku satu 
buku". (W/SH/9 Februari 2017). 

c. Kelompok belajar 

Peran guru untuk mengatur kelompok belajar siswa sangat diperlukan 

dalam kelas. Terdapatnya siswa yang heterogen dalam kelas menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru untuk mengatasinya. Guru harus mampu mengatur anggota 

kelompok secara heterogen dengan membagi siswa yang pandai di setiap 

kelompok. 
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"Kemampuan tiap siswa yang berbeda-beda mengharuskan guru untuk 
ekstra dalam membimbing mereka sehingga mengerti materi yang 
diajarlcan. Oleh karena itu, kita biasanya membentuk kelompok dalam 
kelas, sehingga penilaian bisa merata dan teman kelompoknya yang telah 
paham menjelaskan ke yang belum paham". (W/SW/9 Februari 2017). 

d. Model pembelajaran yang beragam 

Penggunaan model pembelajaran yang beragam (lebih dari satu) seringkali 

meajadi hambatan bagi guru. Sebagai contoh, guru biasa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif di kelas dan sulit untuk menggunakan model 

pembelajaran yang lain disebabkan kondisi siswa di kelas yang berbeda 

"Model pembelajaran yang lebih dari satu membuat guru kesulitan dalam 
mempelajarinya dan menerapkan pada siswa yang memiliki kemampuan 
yang berbeda". (W/AF/9 Februari 2017). 

e. Penilaian hasil belajar siswa 

Penilaian terbadap hasil belajar siswa bagi sebagian guru menjadi 

penghambat dalam implementasi Kurikulum 2013. Hal tersebut disebabkan oleh 

perbedaan materi pembelajaran dibandingkan dengan Kurikulum sebelumnya dan 

harus disesuaikan dengan tema. Perbedaan tersebut akan berdampak pada penilian 

guru terhadap pembelajaran siswa, misalnya saja penilaian harus disesuaikan 

dengan tema. Penilaian dapat dilakukan ketika di awal proses pembelajaran atau 

disebut dengan (pre tes), ketika pembelajaran berlangsung, maupun di akhir 

pembelajaran (post tes) dilakukan melalui tes tulis, lisan, maupun hasil kelompok. 

" Banyak aturan penilaian yang harus guru pahami. Bagi guru yang belum 
paham akan sistem penilaian yang baru, akan merasa kesulitan dalam 
menilai hasil belajar siwa." (W/RFY/9 Februari 2017). 
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f. Penggunaan Teknologi 

Implementasi Kurikulum 2013 menuntut guru harus menggunakan media 

pembelajaran yang menarik (vidio, internet atau yang lain). Hal tersebut menuntut 

guru untuk memahami dalam mengoperasikan teknologi terkini. Ketidakmampuan 

dalam bidang teknologi akan menjadi penghambat bagi sebagian guru. 

"Kebanyakan guru tidak terlalu paham akan teknologi yang berkembang. 
Di lain sisi, guru harus mencari infonnasi yang uptodate untuk 
memberikan calmpan materi yang lebih luas". (W/ZA/9 Februari 2017). 

Panaparan mengenai filktor pendukung dan penghambat kesiapan guru kelas 

tinggi dalam mengimplemntasi Kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel4.8 
Faktor Pendukung dan Pengbambat Kesiapan Guru 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

Kemampuan guru dalam 
Ketidakmampuan guru dalam 

mengembangkan materi 
mengembangkan materi pembelajaran 

pembelajaran 

Penyediaan buku ajar 
Terlambatnya atau terbatasnya buku 

ajar 

Sudah mengikuti pelatiban Belum mengikuti pelatihan 

Bertanya antar guru Malu bertanya ke guru lain 

5. Solusi untuk Mengatasi Guru yang Kurang Slap dalam Implementasi 

Kurikalum 2013 

lmplementasi Kurikulum 2013 sangat erat kaitannya dengan kesiapan 

guru. Guru dituntut siap dalam memahami struktur dan materi pembelajaran dan 

pemahaman terhadap pengembangan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, 

Guru memerlukan pendidikan, pelatihan dan pengalaman. 
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Pemahaman terhadap struktur dan materi Kurikulum 2013 dan 

pengembangan perangkat pembelajaran yang berbeda antar guru akan 

menirnbulkan kendala dalam irnplementasi Kurikulum 2013. Oleh karena itu, 

sangat perlu bagi masing-masing sekolah mengadakan kegiatan : 

I. Lesson study ataupun workshop 

Menurut Sudrajat (2008) lesson study merupakan satu upaya 

meningkatkan proses dan basil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif 

dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Berkolaborasi akan menyebabkan guru 

mampu mengembangkan bagairnana siswa belajar dan bagaimana membelajarkan 

siswa Selain itu, melalui lesson study guru dapat memperoleh pengetahuan dari 

guru Jainnya atau narasumber. Manfaat dari lesson study diperoleh melalui adanya 

umpan balik dari anggota lesson study. Sehingga kemampuan guru semakin hari 

semakin bertambah baik dengan melakukan contoh kemudian dikritisi ataupun 

dari memperltatikan contoh kemudian mengkritisi. 

2. Pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 

Pertemuan ini mengumpulkan semua perwakilan sekolah yang ditunjuk 

melaksanakan Kurikulum 2013 untuk mengevaluasi tahap awal penerapan pola 

pembelajaran baru dalam sebulan terakhir. Pertemuan ini penting sebab sebagian 

sekolah merasa mampu menerapkan Kurikulum baru dengan baik, namun yang 

Jain kesulitan. Sehingga dengan adanya forum ini akan terjalin tukar menukar 

pengalaman tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 di masing-masing sekolah. 

3. Lengkapnya sarana dan prasarana, media pembelajaran sebagai 

penunjang lancamya pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013. 
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4. Pelatihan dan pengenalan guru terhadap kemajuan Ilmu dan teknologi, karena 

tidak sedikit guru yang belum memahami cara penggunaan media sebagai alat 

bantu untuk memudahkan siswa dalam menyerap ilmu pengetahuan. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, dipaparkan tentang: (a) kesimpulan, dan (b) saran. 

A. Kesimpulan 

100 

Berdasarkan basil analisis data, deskripsi basil penelitian dan pembahasan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Guru kelas tinggi se gugus 1 Kendit kurang siap dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 ditinjau dari struktur dan materi pembelajaran, kurang 

memahami mengenai beban belajar tiap muatan pelajaran. 

2. Guru kelas tinggi se gugus 1 Kendit kurang siap dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 ditinjau dari pengembangan perangkat pembelajaran kurang 

memahami mengenai pembelajarn tematik terpadu, pendekatan saintifik, 

teknik penilaian basil belajar siswa (penilaian sikap), dan penyusunan 

perangkat pembelajaran. 

3. Faktor pendukung kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 

2013 ditinjau dari struktur dan materi pembelajaran serta pengembangan 

perangkat pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mengembangkan 

materi pembelajaran, penyediaan buku ajar, sudah mengikuti pelatihan, dan 

bertanya antar guru. 

4. Faktor penghambat kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 

2013 ditinjau dari struktur dan materi pembelajaran serta pengembangan 
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perangkat pembelajaran adalah ketidakmampuan guru dalam 

mengembangkan materi pembelajaran, terlambatnya atau terbatasnya buku 

ajar, belum mengikuti pelatihan Kurikulum 2013, dan malu bertanya ke guru 

lain mengenai penerapan Kurikulum 2013. 

5. Solusi untuk mengatasi guru yang kurang memahami struktur dan materi 

pembelajaran serta pengembangan perangkat pembelajaran dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2103 yaitu sekolah atau pihak terkait 

mengadakan kegiatan lesson study ataupun workshop. Perlu dilakukan 

pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 agar 

terjadi pertukaran pengalaman dalam menerapkan Kurikulum 2013, 

melengkapi sarana dan prasarana, media pembelajaran sebagai penunjang 

lancarnya pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013, serta pelatihan dan 

pengenalan guru terhadap kemajuan Ilmu dan teknologi, karena tidak sedikit 

guru yang belum memahami cara penggunaan media komputer sebagai alat 

bantu untuk memudahkan siswa dalam menyerap ilmu pengetahuan. 

B. Saran 

Ada beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian ini, antara lain: 

l. Penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai bahan introspeksi oleh guru untuk 

mengembangkan diri dalam mengimplementasikan pembelajaran sesuai 

Kurikulum 2013. Selain itu, guru sebaiknya meningkatkan kemampuan 

profesionalisme guru dalam pembelajaran. 

2. Penelitian ini oleh sekolah hendaknya dijadikan masukan dan kontribusi 

dalam mendukung implementasi Kurikulum 2013 dan profesionalisme guru. 

Sekolah diharapkan dapat memfasilitasi diskusi dengan guru-guru lain. 
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Harapannya dapat meningkatkan keberhasilan belajar siswa yang diwujudkan 

dengan prestasi belajar yang diraih. Sekolah akan lebih berkualitas jika 

memiliki siswa yang berprestasi. 
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Lampiran 1. PedomanAngket Penelitian 

ANALISIS KESIAPAN GURU KELAS TINGGI 
SE GUGUS 1 KENDIT KABUPATEN SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

A. PETUNJUK PENGISIAN TES DAN ANGKET 

105 

1. Sebelum anda menjawab daftar perntanyaan yang telab disiapkan, terlebih 

dabulu isi daftar identitas yang telab disediakan. 

2. Bacalab dengan baik setiap pertanyaan, kemudian beri tanda silang (x) pada 

jawaban dianggap paling tepat 

3. Isilab angket ini dengan jujut serta penuh ketelitian sehingga semua soal 

dapat dijawab. Dan sebelumnya tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih 

atas segala bantuannya. 

B. IDENTITAS GURU 

Nama Oengkap dengan gelar) 

Pendidikan Terakhir 

Tempat Mengajar 

Lama Mengajar 

SertifikasiGuru 

Kurikulum 2013 

C. DAFfAR PERTANYAAN 

: Sudab/Belum Pelatihan 

: Sudab/Belum 

I. Sepengetabuan bapak/ibu muatan pelajaran di kelas rendab adalah .... 

a. PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBdP, PJOK 

b. PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, SBdP, PJOK 

c. PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA,SBdP, PJOK 

d. PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP, PJOK 

2. Sepengetabuan bapak/ibu muatan pelajaran di kelas tinggi adalah .... 

a. PKn, Bahasa lndonesia,Matematika, IPA, IPS, SBdP, PJOK 

b. PKn, Bahasa Indonesia,Matematika, IPA, SBdP, PJOK 

c. PKn, Bahasa lndonesia,Matematika, IPS, SBdP, PJOK 
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d. PKn, Bahasa Indonesia,Matematika 

3. Sepengetahuan bapak/ibu muatan pelajaran PKn di kelas tinggi sesuai dengan 

struktur kurikulum 2013 memiliki beban belajar ... 

a. 2 jam b. 3 jam c. 4 jam d. 5 jam 

4. Sepengetahuan bapak/ibu muatan pelajaran IP A dan IPS di kelas tinggi 

sesuai dengan struktur kurikulum 2013 memiliki beban belajar ... 

a. Ojam b. 2jam c. 3 jam d. 4 jam 

5. Sepengetahuan bapak/ibu muatan pelajaran kelas 4, 5 dan 6 yang mempunyai 

beban belajar 7 jam sesuai dengan kurikulum 2013 adalah 

a. Bahasa Indonesia b. Matematika c. IP A d.IPS 

6. Sepengetahuan bapak/ibu muatan pelajaran Matematika di kelas 4, 5 dan 6 

adalah 

a. 6jam b. 7 jam c. 5 jam d. 8jam 

7. Sepengetahuan bapak/ibu be ban belajar di kelas tinggi sesuai dengan struktur 

kurikulum 2013 per minggu sebanyak ... 

a. 30 jam b. 32 jam c. 34 jam d. 36 jam 

8. Sepengetahuan bapak/ mata pelajaran yang dapat memuat bahasa daerah 

sesuai dengan struktur kurikulum 2013 adalah ... 

a. Seni Budaya b. Prakarya c. PJOK d. Seni Budaya dan Prakarya 

9. Menurut pengetahuan bapak/ibu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti 

siswa sesuai dengan kurikulum 2013 adalah ... 

a. PM! b. Prarnuka c. Usaha Kesehatan Sekolah d. a,b, c benar 

10. Menurut pengetahuan bapak/ibu kegiatan ektrakurikuler pramuka bersifat ... 

a. wajib b. rutin c. terjadwal d. a,b, c benar 

11. Menurut pengetahuan bapak/ibu rnateri pembelajaran 2013 dapat berasal dari 

a. Buku teks pelajaran 

b. Buku panduan guru 

c. Sumber belajar lain dan lingkungan sekitar 

d. Benar semua 

12. Menurut pengetahuan bapak/ibu pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik disebut ... 
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a. Tematik terpadu 

b. Model pembelajaran 

c. Pembelajaran terpadu 

d. Pembelajaran bermakna 

13. Menurut pengetahuan bapak/ibu tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah 

a. mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu 
b. pembelajaran menjadi tidak bermakna 
c. pemahaman terhadap materi pembelajaran tidak mendalam dan berkesan 
d. budi pekerti dan moral peserta didik tidak dapat tumbuh 

14. Menurut pengelahuan bapak/ibu, makna yang paling penting dalam 

pembelajaran tematik terpadu lebih menekankan pada ... 

a. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi 

mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi 

dapat dikurangi bahkan kehilangan 

b. Keterlibatan peserta didik dalam proses belajara secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingg peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya 

c. Guru lebih mudah dalam memberikan pembelajaran karena bisa 

menghemat waktu dalam membuat tema yang sudah disusun secara 

rasional 

d. Dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran maka konsep akan 

semakin baik dan meningkat 

15. Sepengetahuan bapak/ibu ciri-ciri pembelajaran tematik terpadu adalah 

a. berpusat pada siswa 
b. memberikan pengalaman langsung pada anak 
c. bersifat luwes (keterpaduan berbagai muatanpelajaran) 
d.a, b, dan c benar 

16. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, bagaimana menganalisis buku guru? 

a. Menyesuaikan kompetesi dasar , indikator dan materi pembelajaran 

b. Menyesuaikan kompetesi dasar dan materi pembelajaran 

c. Menyesuaikan kompetesi dasar dan indikator 

d. Menyesuaikan indikator dan materi pembelajaran 

17. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, bagaimana menganalisis buku siswa? 

a. Menyesuaikan kompetesi dasar dan materi pembelajaran 
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b. Menyesuaikan kompetesi dasar, indikator dan materi pembelajaran 

c. Menyesuaikan kompetesi dasar dan indikator 

d. Menyesuaikan indikator dan materi pembelajaran 

18. Menurut pengetahuan bapak/ibu, kedudukan dan fungsi buku siswa adalah 
a. Sebagai panduan aktititas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam 

menguasai kompetensi tertentu 
b. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses 

pembelajaran 
c. Buku siswa diarahkan agar siswa lebih aktif dalam pengikuti proses 

pembelajaran 
d. a, b, dan c benar 

19. Menurut pengetahuan bapak/ibu, kedudukan dan fungsi buku guru adalah 
a. sebagai petunjuk penggunaan buku siswa 
b. sebagai acuan pembelajaran di kelas 
c. sebagai petunjuk penggunaan LKS 
d. sebagai penjelasan tentang metode dan teknik pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran 
20. Menurut pengetahuan bapak/ibu struktur buku guruadalah 

a. kata pengantar, tentang buku guru, bagaimana menggunakan buku guru, 
SKL dan KI, pemetaan KD Kii dan K12, pemetaan KD KB dan KI4, ruang 
lingkup pembelajaran, halaman pembelajaran. 

b. kata pengantar, tentang buku guru, bagaimana menggunakan buku guru, 
SKL dan KI, pemetaan KD K.13 dan KI4, pemetaan KD Kii dan K12, ruang 
lingkup pembelajaran, halaman pembelajaran 

c. tentang buku guru, kata pengantar, bagaimana menggunakan buku guru, 
SKL dan KI, pemetaan KD Kii dan K12, pemetaan KD K.13 dan Kl4, ruang 
lingkup pembelajaran, halaman pembelajaran 

d. kata pengantar, tentang buku guru, bagaimana, SKL dan Kl, pemetaan KD 
KI I dan K12, pemetaan KD KI3 dan KI4, bagaimana menggunakan buku 
guru, ruang lingkup pembelajaran, halaman pembelajaran 

21. Sepengetahuan bapak/ibu perangkat pembelajaran meliputi 
a. program semester, RPP, dan silabus 
b. program tahunan, RPP, dan silabus 
c. program tahunan, program semester, RPP, dan silabus 
d. program tahunan, program semester, dan RPP 

22. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013, paling awal yang harus ada adalah ... 

a. Identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/ semester, alokasi waktu 

b. Identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/ semester, Kompetensi Inti 

c. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

d. Indikator Pencapaian dan Materi pembelajaran 
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23. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013, dua komponen RPP setelah kompetensi 

inti terdapat ... 

a. Kompetensi dasar dan materi pembelajaran 

b. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 

c. Materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran 

d. Materi pembelajaran dan media pembelajaran 

24. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, kegiatan pembelajaran tiap pertemuan 

sesuai kurikulum 2013 meliputi ... 

a. Kegiatan pendahuluan 

b. Kegiatan inti 

c. Kegiatan penutup 

d. a,b,c benar 

25. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, kegiatan inti dalam tiap pertemuan 

terdiri dari ... 

a. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, 

mengkomunikasi 

b. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi 

c. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar 

d. Mengamati, menanya, mengkomunikasikan 

26. Menurut pengetahuan bapak/ibu materi pembelajaran 2013 dapat berasal dari 

a. Buku teks pelajaran 

b. Buku panduan guru 

c. Sumber belajar lain dan lingkungan sekitar 

d. Benar semua 

27. Sepengetahuan bapak/ibu, model pembelajaran yang menekankan pada 

ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, masalah 

yang diperhadapkan kepada peserta didik semacam masalah yang direkayasa 

oleh guru adalah model ... 

a. Learning by doing 

b. Discovery learning 

c. Problem base learning 
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d Project base learning 

28. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, pembelajaran tematik terpadu dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran ... 

a. Lebih dari satu b. Hanya satu c. Tidak menggunakan d. salah semua 

29. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, media dan sumber belajar yang 

dipergunakan sesuai kurikulum 2013 berasal dari ... 

a. Satu sumber b. Banyak sumber c. Buku guru d. Buku tematik 

30. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, bagaimana merancang media 

pembelajaran? 

a. membeli c. Memanfaatkan alam sekitar 

b. Pinjam sekolah lain d. Disediakan siswa 

31. Sepengetahuan bapak/ibu, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, 

menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 

menggabungkan fenomena atau informasi yang terkait dalam rangkan 

menemukan suatu pola dan menyimpulkan, merupakan kegiatan dalam 

pendekatan saintifik berupa ... 

a. Mengumpulkan infonnasi I mencoba (experimenting) 

b. Mengamati (observasing) 

c. Mengasosiasi I mengolah informasi (associating) 

d. Mengomunikasikan (communicating) 

32. Sepengetahuan bapak/ibu, pendekatan saintifik untuk komponen mengamati 

dalam pembelajaran tematik ... 

a. Peserta didik mendengarkan suara - suara hewan 

b. Peserta didik bercerita tentang hewan peliharaannya 

c. Peserta didik mengindentifikasi jenis hewan peliharaannya 

d. Peserta didik membandingkan hewan peliharaan dengan hewan liar 

33. Menurut pengetahuan bapak/ibu dalam kurikulum 2013 yang paling banyak 

diajarkan untuk siswa SD adalah ... 

a. Sikap 

b. Keterampilan 

c. Pengetahuan yang seimbang dengan keterampilan 

d. Pengetahuan 
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34. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, penilaian sikap merupakan penilaian 

terhadap perilaku peserta didik yang meliputi ... 

a. Sikap spiritual 

b. Sikap sosial 

c. Sikap toleransi 

d. a dan b benar 

35. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, sikap spritual yang dinilai sesuai 

ketentuan kurikulum 2013 meliputi ... 

a. Taat beribadab b. Syukur c. Berdoa dan toleransi d. Benar semua 

36. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, selain sikap spiritual, penilaian sikap 

meliputi ... 

a. Jujur b. Disiplin c. Santun dan percaya diri d. Benar semua 

37. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, aspek pengetahuan dapat dinilai dengan 
cara .•. 
a. Tes tulis b. tes lisan c. penugasan d. a, b, dan c benar 

38. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, aspek keterampilan dapat dinilai dengan 

cara ... 

a. Tes tulis, penilaian kinerja, penilaian proyek 
b. Penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portopolio 
c. Tes lisan, penilaian proyek, penilaian portopolio 
d. Tes tulis, penilaian proyek, penilaian portopolio 

D. ANGKET PENELITIAN 

I. Bagaimana menurut bapak/ibu tingkat kesulitan mempelajari buku guru? 

a. Sangat mudah b. Cukup mudah 

c. Sulit dipahami d. Sangat sulit 

2. Apakab bapak/ibu mengikuti langkah-langkah di buku guru saat melaksanakan 

pembelajaran? 

a. Selalu mengikuti b. Mengikuti sebagian 

c. Jarang mengikuti d. Tidak pema 

3. Apakab bapak/ibu menggunakan lebih dari satu buku referensi saat 

melaksanakan pembelajaran? 

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak pemah 
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4. Menurut bapak/ibu, apakah buku siswa sangat membantu dalam 

melaksanakan proses pembelajaran? 

a.Sangat membantu b. Cukup membantu c. Kurang d. Tidak membantu 

5. Bagaimana menurut bapak/ibu tingkat kesulitan dalam mempelajari buku 

siswa? 

a. Sangat mudah b. Cukup mudah c. Sulit dipahami d. Sangat sulit 

6. Apakah bapak/ibu menggunakan referensi lain selain buku siswa dalam 

proses pembelajaran? 

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak pernah 

7. Apakah bapak/ibu mengikuti langkah-langkah di buku siswa saat 

melaksanakan pembelajaran? 

a. Selalu mengikuti b. Mengikuti sebagian 

c. Jarang mengikuti d. Tidak Pernah 

8. Apakah bapak/ibu mengambil beberapa ha! saja (tidak semua) di buku siswa 

saat melaksanakan pembelajaran? 

a. Selalu b.Kadang-kadang 

c. Jarang d. Tidak pernah 

9. Bagaimana menurut bapak/ibu tngkat kesulitan dalam menyusun silabus 

sesuai kurikulum? 

a. Sangat mudah b. Cukup mudah 

c. Sulit d. Sangat sulit 

10. Bagaimana menurut bapak/ibu tingkat kesulitan dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai kurikulum 2013? 

a. Sangat mudah b. Cukup mudah 

c. Sulit d. Sangat sulit 

11. Apakah bapak/ibu menerapkan pernbelajaran dengan berbasis aneka sumber 

be la jar? 

a. Selalu b. Kadang-kadang 

c. Jarang d. Tidak pernah 

12. Apakah bapak/lbu menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses 

pembelajaran? 
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a. Selalu b. Kadang-kadang 

c. Jarang d. Tidak pemah 

13. Apakah bapak/ibu mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta 

didik dan tema yang ada? 

a. Selalu b. Kadang-kadang 

c. Jarang d. Tidak pemah 

14. Apakah bapak/ibu menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran? 

a. Selalu b. Kadang-kadang 

c. Jarang d. Tidak pemah 

15. Dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah bapak/ibu menggunakan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas pembelajaran? 

a. Selalu 

c.Jarang 

b. Kadang-kadang 

d. Tidak pemah 

16. Bagaimana menurut bapak/ibu tingkat kesulitan dalam mengaitkan KI l dan 

KI 2 dengan Kl3 dan Kl 4 dalam proses pembelajaran? 

a. Sangat mudah b. Cukup mudah c. Sulit d. Sangat sulit 

17. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melakukan penilaan portofolio dalam 

proses pembelajaran? 

a. Sulit b. Cukup sulit c. Kadang sulit d. Tidak sulit 

18. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melakukan penilaian proyek dalam 

proses pembelajaran? 

a. Sulit b. Cukup sulit c. Kadang sulit d. Tidak sulit 

19. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melakukan penilaian tertulis dalam 

proses pembelajaran? 

a. Sulit b. Cukup sulit 

c. Kadang sulit d. Tidak sulit 

20. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melakukan penilaian tiap kompetensi 

dasar dalam menggunakan rubrik? 

a. Sulit b. Cukup sulit c. Kadang sulit d. Tidak sulit 
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21. Apakah bapak/ibu menyusun kisi-kisi sebelum melaksanakan ulangan harian? 

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak pemah 

22. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam melakukan analisis ulangan harian 

a. Sulit b. Cukup sulit c. Kadang sulit d. Tidak sulit 

23. Apakah bapak/ibu melaksanakan pengayaan dan remdial setelah ulangan 

harian? 

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak pemah 
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Lampiran 2. Laporan Basil Tes atau kuesioner Penelitian 

a. Pemahaman strulaur don materi pembelajaran Kurikulum 2013 

Nama Tes Pemabaman Struktur dan Mater! pembelajaran 
Pabam 

Subjek 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 
IN 0 0 JO JO JO JO JO 0 JO JO JO 82 
TR 0 0 0 0 0 0 JO 0 JO IO 10 36 
SA 0 0 0 0 0 0 IO 0 0 0 JO J8 
EM 10 JO 0 0 0 0 0 JO 0 0 JO 36 
AF JO 10 JO 10 JO JO JO IO JO IO 10 IOO 
YR IO JO 0 0 0 0 0 0 0 0 IO 27 

IS IO 10 0 0 0 0 10 0 10 IO 10 55 
NH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

YK 0 0 0 0 0 0 IO 10 0 0 10 27 

EE IO IO 0 0 0 0 10 IO 0 0 JO 45 
YS IO 10 0 0 0 0 IO JO 0 0 JO 45 
ES 10 10 IO 10 JO IO JO IO IO JO 10 JOO 
ZA JO JO 0 0 0 0 10 IO IO IO JO 64 

SU IO IO IO 10 10 IO 10 JO 10 JO JO IOO 
PA 10 10 0 0 0 0 10 IO 10 JO JO 64 
AY JO 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10 64 
RH JO 10 0 0 0 0 JO 10 0 0 10 45 

Rata-Rata 5J 
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b. Pemahaman struktur dan materi pemhelajaran Kurikulum 2013 

Nama Tes Pemahaman Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pah 

Subjek 
am 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
IN 0 0 0 0 10 IO IO IO 10 10 10 JO 10 JO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
TR 0 0 0 0 10 IO JO JO 10 IO 10 JO IO 10 JO 0 0 0 0 0 0 0 10 JO JO JO 10 62 
SA 0 0 0 0 JO JO JO 10 10 JO 10 JO 10 JO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
EM 0 0 0 0 10 IO 10 JO 10 10 JO JO IO JO JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
AF 0 0 0 0 JO JO IO JO JO JO JO JO JO 10 IO 0 0 0 0 0 0 JO JO IO IO JO IO 65 
YR 0 0 0 0 10 JO 10 10 10 10 10 JO 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO IO JO IO IO 10 23 

NH 0 0 0 0 10 10 10 JO 10 10 JO 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
RF 0 0 0 0 10 10 JO 10 JO 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 IO IO 10 10 10 10 65 
YK 0 0 0 0 10 10 10 JO 10 JO 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 JO 10 10 IO 10 65 
EE 0 0 0 0 10 IO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 JO 10 65 
YS 0 0 0 0 JO 10 10 10 10 10 JO 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 JO 10 10 10 65 
ES 0 0 0 0 10 IO IO 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 JO 10 JO JO 65 
ZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 JO IO 10 IO 23 
SU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 JO JO 10 JO 23 
PA 0 0 0 0 10 10 10 JO 10 10 JO JO 10 10 JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
AY 0 0 0 0 JO 10 10 JO 10 JO 10 JO JO 10 JO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
RH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 JO 10 IO JO 23 

Rata-Rata 47 
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l. Nama : Ida Ningsih S.Pd 

SD/guru kelas : SDN IBugeman 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

No mer 
Indikator Kesiapan Guru Soal Jawaban 

1,2 Pemahaman muatan oelaiaran di kelas rendah dan tinam Salah 
3,4,S,6 Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 

Salah Matematika, IP A, IPS 
7 Beban belaiar siswa oermin~1m Benar 
8 Muatan nelajaran yang memuat bahasa daerah Salah 

9,1 Keiriatan ekstrakurikuler Y&nR waiib diikuti Benar 
11 sumber materi nembelaiaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal lndikator Kesiapan Gun Jawaban 

Pemahaman nembelajaran tematik temadu 
12 PenRertian tematik ·---~u 
13 Tuiuan tematik temadu Salah 
14 Makna tematik teroadu 
15 Ciri-ciri tematik temadu 

Cara men~analisis buku Rll11l dan siswa 
16 Cara men~alisis buku 2UIU 

17 Cara men~alisis buku siswa 
Benar 

18 Kedudukan dan funllSi buku siswa 
19 Kedudukan dan funllSi buku 1ruru 

20 Struktur buku 1ruru 

Pen2embanRan neramrlcat nembelaiaran 
21 Komnonen • t oembelaiaran 

22,23 RPP 
Benar 

24 Keiriatan oembelajaran tiap oertemuan 
25 Ke<>iatan inti 
26 Sumber materi pembelaiaran 

Metode oembelaiaran 
27,28 Model ""mbelaiaran sesuai KB Salah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 nemahaman te · . nilai sikan 

37 Penilaian Kl 3 Sal ah 
38 Penilaian Kl 4 
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2. Nama : Taufik Rachman S.Pd 

SD/guru kelas : SDN IBugeman 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

Nomer 
lndikator Kesiapan Guru Soal Jawaban 

1,2 Pemahaman muatan ""laiaran di kelas rendah dan tinairi Salah 
3,4,5,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 

Salah Matematika, IP A, 1PS 
7 Behan belaiar siswa ""rmino-011 Benar 
8 Muatan nelaiaran vane: memuat bahasa daerah Salah 

9,1 Ke<>iatan ekstrakurikuler vane: waiib diikuti Benar 
11 sumber materi .......,belaiaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal lndikator Kesiapan Guru Jawaban 

Pemahaman nembelaiaran tematik ternadu 
12 Pene:ertian tematik terru1tlu 
13 Tuiuan tematik 

. Salah u 
14 Makna tematik temadu 
15 Ciri-ciri tematik temA<iu 

Cara menOAruoHsis buku '"'"' dan siswa 
16 Cara men<JAn" lisis buku a11n1 
17 Cara men2analisis buku siswa Benar 
18 Kedudukan dan funo•i buku siswa 
19 Kedudukan dan funooi buku 011n1 
20 Struktur buku '"'"' 

Pen2emhan"811 neranakat nembelaiaran 
21 Komnonen neranol<At """'belaiaran 

22,23 RPP Benar 
24 Ke2iatan nembelaiaran tiao nertemuan 
25 Ke<>iatan inti 
26 Sumber materi nembelaiaran 

Metode """"belaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai Kl3 

Salah 
29,3 Media nembelaiaran 

31,32 Pendekatan saintifik 
Penilaian 

34,35,36 nemahaman terhadan nilai sikao Salah 
37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 
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3. Nama : Sariyah, S.Pd 

SD/guru kelas : SON lBugeman 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kuriknlum 2013 

No mer 
Indikator Kesiapan Guru 

Soal Jawaban 
1,2 Pemabaman muatan nelaiaran di kelas rendab dan tim"ri Salab 

3,4,5,6 Behan belajar untuic pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salab 

Matematika, IPA, IPS 
7 Behan belaiar siswa nennin<nm Benar 
8 Muatan nelaiaran yang memuat babasa daerab Sal ab 

9,1 Kelriatan ekstrakurikuler van" waiib diikuti Salab 
11 sumber materi oembelajaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal lndikator Kesiapan Guru Jawaban 

Pemabaman nembelajaran tematik temadu 
12 Pengertian tematik teroadu 
13 Tuiuan tematik 

. Sal ab u 
14 Malrna tematik terpadu 
15 Ciri-ciri tematik temadu 

Cara menl!llllalisis buku l?UIU dan siswa 
16 Cara menmmalisis buku l!Uru 

17 Cara menl!llllalisis buku siswa 
Benar 

18 Kedudukan dan fungsi buku siswa 
19 Kedudukan dan fun2si buku 1mru 

20 Struktur buku iruru 

Pengemhanl!llll neranl!kat nembelaiaran 
21 Komoonen neranl!:kat nembelajaran 

22,23 RPP 
Benar 

24 Kelriatan nembelaiaran tiap nertemuan 
25 Kelriatan inti 
26 Sumber materi nembelajaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai KB 

Salab 
29,3 Media nembelajaran 

31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 nemahaman terbadap nilai sikap 

Sal ab 
37 Penilaian KI 3 
38 Penilaian KI 4 
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4. Nama : Ela Megawati, S.Pd 

SD/guru kelas : SON 2 Kendit 

Struktur dao Materi Pembelajarao Kurikolom 2013 

Nomer 
Iodikator Kesiapao Guru Soal Jawabao 

1,2 Pemahaman muatao nelaiaran di kelas rendah dan tin<>lli Benar 
3,4,5,6 Behan belajar uotuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 

Salah Matematika, IPA, JPS 
7 Behan belaiar siswa nermin<>l>ll Salah 
8 Muatan oelaiarao vanll memuat bahasa daerah Benar 

9,1 Kelliatan ekstrakurikuler van<> waiib diikuti Salah 
11 sumber materi nembelaiaran Benar 

Peogembangao Peraogkat Pembelajarao 

NomerSoal Iodikator Kesiapao Guru Jawabao 

Pemahaman nembelaiaran tematik temadu 
12 p.,,,aertiao tematik terru1du 
13 Tuiuao tematik teroadu Salah 
14 Makna tematik temadu 
15 Ciri-ciri tematik terruulu 

Cara meo.,,.nalisis buku 1mru dan siswa 
16 Cara meoaanalisis buku cmn1 

17 Cara mP.na~nalisis buku siswa 
Benar 

18 Kedudukao dan funusi buku siswa 
19 Kedudukao dan funo•i buku cmru 

20 Struktur buku "''"' 
Peo2emhan2an neranukat nembelaiaran 

21 Komnnneo ""'ranalrnt ,.,..mbelaiaran 
22,23 RPP Benar 

24 Keaiatan nembelaiaran tiap nertemuan 
25 Keaiatan inti 
26 Sumber materi ""mbelaiaran 

Metode nernbelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai KB 

Sal ah 
29,3 Media ""mbelaiaran 

31,32 Peodekatan saintifik 
Peoilaian 

34,35,36 """"ahaman terhadan nilai sikan Sal ah 
37 Penilaian KI 3 
38 Penilaiao Kl 4 
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5. Nama : Anis Fariqurrahman, S.Pd 

SD/guru kelas : SDN 2 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

No mer 
lndikator Kesiapan Guru 

Soal Juvaban 
1,2 Pemahaman muatan nelaiaran di kelas rendah dan tinaui Benar 

3,4,5,6 Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Benar Matematika, IP A, JPS 

7 Beban belaiar siswa nennin111111 Benar 
8 Muatan ""laiaran vane: memuat bahasa daerah Benar 

9,1 Keuiatan ekstrakurikuler vanR waiib diikuti Benar 
11 sumber materi nembelaiaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal Indikator Kesiapan Guru Jawaban 

Pemahaman nembelaiaran tematik temadu 
12 Pen2ertian tematik t.....,..iu 
13 Tuiuan tematik temadu Salah 
14 Makna tematik temadu 
15 Ciri-ciri tematik terru1tlu 

Cara men""nalisis buku wru dan siswa 
16 Cara men""nalisis buku wru 
17 Cara men2analisis buku siswa 

Benar 
18 Kedudukan dan funni buku siswa 
19 Kedudukan dan fun""i buku <mru 

20 Struktur buku """' 
Pen11embanaan · nembelaiaran 

21 Komnonen neranllkat nembelaiaran 
22,23 RPP Benar 

24 Ke11iatan nembelaiaran tiao nertemuan 
25 Kelriatan inti 
26 Sumber materi ""'"belaiaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai KJ3 Salah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 ""'mahaman 

- - nilai sikao Benar 
37 Penilaian KI 3 
38 Penilaian KI 4 
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6. Nama : Yeni Riyanti Widayat, S.Pd 

SD/guru kelas : SON 2 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

No mer 
Indikator Kesiapan Guru 

Soal Jawabao 
1,2 Pemahaman muatan oelajaran di kelas rendah dan timnri Benar 

3,4,S,6 Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salah 

Matematika, IP A, IPS 
7 Beban belajar siswa oennine:iru Salah 
8 Muatan oelaiaran yang memuat bahasa daerah Salah 

9,1 Keaiatan ekstrakurikuler vane; waiib diikuti Sal ah 
11 sumber materi oembelajaran Benar 

Peogembangao Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal Indikator Keslapan Guru Jawaban 

Pemahaman nembelaiaran tematik ,u 

12 Pen2ertian tematik terpadu 
13 Tujuan tematik teroadu Salah 

14 Makna tematik ternadu 
15 Ciri-ciri tematik temadu 

Cara mene:analisis buku 1!11111 dan siswa 
16 Cara men"""alisis buku 1mru 

17 Cara menganalisis buku siswa 
Benar 

18 Kedudukan dan funszsi buku siswa 
19 Kedudukan dan fun.,si buku 1mru 

20 Struktur buku guru 

Pengemban2llll oeranl!kat nembelaiaran 

21 Komnonen • t nembelaiaran 

22,23 RPP 
Benar 

24 Kegiatan nembelaiaran tiao nertemuan 
25 Keaiatan inti 

26 Sumber materi oembelaiaran 

Metode nembelajaran 

27,28 Model oembelaiaran sesuai K13 
Salah 

29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 . 

an terhadao nilai sikao 
Salah 

37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 

43831.pdf
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7. Nama : Inni Susmiyati, S.Pd 

SD/guru kelas : SDN 2 Bugeman 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kuriknlum 2013 

Nomer 
Indikator Kesiapan Guru Soal Jawabau 

1,2 Pemahaman muatan oelajaran di kelas rendah dan tinoul benar 
3,4,5,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 

Salah Matematika, IP A, IPS 
7 Behan belaiar siswa oennin2211 Benar 
8 Muatan oelaiaran yang memuat bahasa daerah Salah 

9,1 Keaiatan ekstrakurikuler vane: waj ib diikuti benar 
11 sumber materi oembelajaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal lndikator Kesiapan Guru Jawaban 

Pemahaman nembelaiaran tematik ternadn 
12 Pen11:ertian tematik temadu 
l3 Tujuan tematik _. .....:u Salah 
14 Makna tematik •-·"u 
15 Ciri-ciri tematik 

. 
u 

Cara menl!llll3lisis buku 2lllU dan siswa 
16 Cara menlllll1alisis buku """' 
17 Cara menl!lllUllisis buku siswa 

Sal ah 
18 Kedudukan dan fun2Si buku siswa 
19 Kedudukan dan fun.,•i buku ~'"' 
20 Struktur buku 2UIU 

Pengembanl!:aD oeranl!:kat oembelaiaran 
21 Komnonen · t nembelaiaran 

22,23 RPP 
Salah 

24 Keaiatan oembelajaran tiap oertemuan 
25 Keuiatan inti 
26 Somber materi nembelaiaran 

Metode oembelajaran 
27,28 Model oembelajaran sesuai KB 

Salah 
29,3 Media nembelaiaran 

31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
Benar 

34,35,36 nemahaman terhadap nilai sikan 

43831.pdf
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I Penilaian KI 3 37 

8. Nama 

SD/guru kelas 

: Nur Hasanah Hidayati, S.Pd 

: SDN 2 Bugeman 

Struktur clan Materi Pembelajaran Kurikulnm 2013 

No mer 
lndikator Kesiapan Guru 

Soal 
1,2 Pemahaman muatan oelajaran di kelas rendah dan timzlri 

3,4,5,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS 

7 Behan belajar siswa oermimuru 
8 Muatan oelaiaran vane: mernuat bahasa daerah 

9,1 Kee:iatan ekstrakurikuler vane: waiib diikuti 
11 surnber materi nernbelajaran 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
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Jawaban 
Sal ah 

Salah 

salah 
Salah 
Sal ah 
salah 

NomerSoal lndikator Kesiapan Guru Jawaban 

Pemahaman nembelaiaran tematik teroadu 
12 Pene:ertian ternatik 

. 
u 

13 Tujuan tematik teroadu Salah 
14 Makna ternatik temadu 
15 Ciri-ciri tematik teroadu 

Cara rnenganalisis buku guru dan siswa 
16 Cara rnene:analisis buku 1>11ru 
17 Cara rnene:analisis buku siswa 

Benar 
18 Kedudukan dan funl!:Si buku siswa 
19 Kedudukan dan funasi buku l!:UfU 

20 Struktur buku e:uru 

Pengernbane:an oernbela,jaran 
21 Komoonen oeranl!:kat nembelaiaran 

22,23 RPP 
Benar 

24 Kelriatan oembelajaran tiap nertemuan 
25 Kelriatan inti 
26 Surnber rnateri nembelaiaran 

Metode nernbelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai Kl3 

Sal ah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian Salah 

43831.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



125 

34,35,36 oemahaman terhadao nilai sikap 
37 Penilaian KI 3 
38 Penilaian KI 4 

9. Nama : ilia Fitri Yulianti, S.Pd 

SD/guru kelas : SDN 2 Bugeman 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

No mer 
lndikator Kesiapan Guru 

SoaJ Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan oelajaran di kelas rendah dan tin21ri Salah 

3,4,5,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salah 

Matematika, IP A, IPS 
7 Behan bela,iar siswa oerminl!l!U salah 
8 Muatan nelaiaran yang memuat bahasa daerah Salah 

9,1 Kel!iatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti Salah 
11 somber materi oembelaiaran salah 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal Jawaban 

u 
12 

13 Sal ah 

14 
15 

16 

17 

18 
Benar 

19 

20 

Benar 

43831.pdf
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21 Komoonen neran2kat nembelaiaran 
22,23 RPP 

24 Keaiatan nembelaiaran tiao 
. 

uan 
25 Keiriatan inti 
26 Sumber materi nembelaiaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai KB 

Salah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 

. 
an terhadan nilai sikao 

Benar 
37 Penilaian KI 3 
38 Penilaian KI 4 

I 0. Nama : Yatik Kanyati, S.Pd 

SD/guru kelas : SDN 4 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kuriknlum 2013 

Nomer Indikator Kesiapan Guru 
Soal Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan nelaiaran di kelas rendah dan timnri Salah 

3,4,5,6 Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Salah 
Matematika, IPA, IPS 

7 Beban belaiar siswa nennim11ru Benar 
8 Muatan nelaiaran van2 memuat bahasa daerah benar 

9,1 Kesriatan ekstrakurikuler yang waiib diikuti Salah 
11 sumber materi nembelaiaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal Jawaban 

12 

13 Salah 

14 
15 

16 
17 

Benar 
18 
19 
20 

Benar 

43831.pdf
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21 Komoonen t oembelaiaran 
22,23 RPP 

24 Ke<riatan nembelajaran tiap pertemuan 
25 Ke<riatan inti 
26 Sumber materi riembelaiaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model oembelajaran sesuai KB 

Salah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 oemahaman 

. . 
nilai sikap 

37 Penilaian Kl 3 
Benar 

38 Penilaian KI 4 

11. Nama : Evi Eliastutik, S.Pd 

SD/guru kelas : SDN 4 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

No mer 
lndikator Kesiapan Guru 

Soal Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan oelaiaran di kelas rendah dan tin112i benar 

3,4,S,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salah 

Matematika, IP A, IPS 
7 Behan belaiar siswa 

. 
Benar 

8 Muatan oelaiaran vane memuat bahasa daerah benar 
9,1 Kesziatan ekstrakurikuler vane wajib diikuti Salah 
11 swnber materi nembelaiaran Benar 

Pengembaagaa Peraagkat Pembelajaraa 

Nomer SoaJ Indikator Keslapan Guru Jaw a ban 

u 
12 

13 Salah 

14 

15 

16 

17 

18 
Benar 

19 
20 

Benar 

43831.pdf
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I 21 Komoonen 
. 

• oembelajaran 
22,23 RPP 

24 Kelriatan nembelaiaran tian pertemuan 
25 Kelriatan inti 
26 Sumber materi nembelajaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai Kl3 

Salah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 nemahaman terhadan nilai sikan 

Benar 
37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 

12. Nama : Yeni Suswita, S.Pd 

SD/guru kelas : SON 4 Kendit 

Straktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

Nomer 
lndikator Kesiapan Guru 

Soal Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan nelajaran di kelas rendah dan timnri Benar 

3,4,5,6 Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salah Matematika, IP A, IPS 

7 Behan belajar siswa oermin2iru Benar 
8 Muatan nelaiaran vane: memuat bahasa daerah benar 

9,1 Kelriatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti Sal ah 
11 sumber materi nembelajaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal Jawaban 

12 
13 Sal ah 
14 
15 

16 
17 
18 

Benar 

19 
20 

Benar 

43831.pdf
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21 Komoonen · t oembelajaran 
22,23 RPP 

24 Kesriatan nembelaiaran tiap nertemuan 
25 Kelriatan inti 
26 Sumber materi oembelajaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai Kl3 

Salah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 ~mahaman terhadap nilai sikap 

Benar 
37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 

13. Nama : Eny Susanti, S.Pd 

SD/guru kelas : SDN 5 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kuriknlum 2013 

No mer 
Indikator Kesiapan Guru 

Soal Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan oelaiaran di kelas rendah dan tin21ri Benar 

3,4,5,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
benar 

Matematika, IPA, IPS 
7 Behan belajar siswa nermin21ZU Benar 
8 Muatan nelaiaran van2 memuat bahasa daerah Benar 

9,1 Kelriatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti Benar 
11 sumber materi nembelaiaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Nomer Soal Indikator Kesiapan Guru Jawaban 

u 
12 

13 Salah 

14 

15 

16 

17 
Benar 

18 
19 

20 
Benar 

43831.pdf
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21 Kornnonen neran1!1cat nernbelajaran 
22,23 RPP 

24 Kelriatan nernbelaiaran tiap perternuan 
25 Kegiatan inti 
26 Swnber rnateri nernbelajaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nernbelaiaran sesuai K 13 

Salah 
29,3 Media nernbelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 nernaharnan . . . 

nilai sikan 
Benar 

37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 

14. Narna : Zainal Anshori, S.Pd 

SD/guru kelas : SDN 5 Kendit 

Struktur dan Materi Pernbelajaran Kurikulurn 2013 

Nomer 
lndikator Kesiapan Guru 

Soal Jawaban 
1,2 Pernaharnan rnuatan nelaiaran di kelas rendah dan tin11ai Benar 

3,4,5,6 Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salah 

Maternatika, IP A, JPS 
7 Beban belaiar siswa nerrnin111m salah 
8 Muatan nelajaran yang rnernuat bahasa daerah benar 

9,1 Kelliatan ekstrakurikuler """" waiib diikuti benar 
11 swnber rnateri nernbelajaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Nomer Soal lndikator Kesiapan Guru Jawaban 

u 
12 

13 Salah 

14 
15 

16 

17 

18 
Salah 

19 

20 
Salah 

43831.pdf
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21 Komoonen neranl!kat nembelaiaran 
22,23 RPP 

24 Kelriatan nembelajaran tiap uan 
25 Keaiatan inti 
26 Somber materi nembelaiaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai KB Salah 
29,3 Media pembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 - terhadao nilai sikap 

Benar 
37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 

15. Nama : Suswati, S.Pd 

SD/guru kelas : SON 5 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Knriknlum 2013 

Nomer lndikator Kesiapan Guru 
Soal Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan nelaiaran di kelas rendah dan timnri Benar 

3,4.S,6 Behan belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, benar 
Matematika, IP A, IPS 

7 Behan belaiar siswa nermin1nru Benar 
8 Muatan nelaiaran van2 memuat bahasa daerah benar 

9,1 Kelriatan ekstrakurikuler yang waiib diikuti benar 
11 sumber materi nembelaiaran Benar 

Peagembangan Perangkat Pembelajaran 

Nomer Soal Indikator Kesiapan Gnru Jawaban 

12 
13 Salah 

14 
15 

16 
17 Salah 
18 
19 
20 

Salah 

43831.pdf
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21 Komoonen oeramzkat oembelaiaran 
22,23 RPP 

24 Kelliatan nembelaiaran tiao uan 
25 Kelliatan inti 
26 Sumber materi nembelaiaran 

Metode oembelaiaran 
27,28 Model nembelajaran sesuai KB 

Salah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 --atu.man . . 

nilai sikao 
37 Penilaian KI 3 

Benar 

38 Penilaian KI 4 

16. Nama : Puspita Ardhanaricwari, S.Pd 

SD/guru kelas : SON 3 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Knriknlum 2013 

Nomer lndikator Kesiapan Guru 
Soll Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan .. di kelas rendah dan timzlli Benar 

3,4,5,6 Beban belajar untu1c pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salah 

Matematika, IP A, IPS 
7 Beban belaiar siswa Benar 
8 Muatan nelaiaran van2 memuat bahasa daerah benar 

9,1 Kelriatan ekstrakurikuler wn2 wajib diikuti benar 
11 somber materi nembelaiaran Benar 

Pengembangaa Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal Indikator Kesiapan Guru Jawaban 

bela" aran tematik te u 
12 

13 Salah 
14 

15 

16 

17 
Benar 

18 
19 ru 
20 

Benar 

43831.pdf
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21 Komoonen oeramzkat oembelajaran 
22,23 RPP 

24 Kelliatan nembelaiaran tian uan 
25 Keeiatan inti 
26 Somber materi oembelaiaran 

Metode oembelajaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai Kl3 

Sal ah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 oemahaman terhadao nilai sikap 

Salah 
37 Penilaian KI 3 
38 Penilaian KI 4 

17. Nama : Ainu! Y aqin A. MA 

SD/guru kelas : SON 3 Kendit 

Stnktur dan Materi Pembelajaran Kurikulum 2013 

Nomer 
SoaJ 
1,2 

3,4,5,6 

7 
8 

9,1 
11 

Indikator Kesiapan Guru 

Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Matematika, IP A, IPS 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

NomerSoal Indikator Kesiapan Guru 

Pemahaman nembelaiaran tematik . 
12 Pen11ertian tematik ·---'u 
13 Tujuan tematik ·---'u 
14 Makna tematik teroadu 
15 Ciri-ciri tematik temadu 

Cara men11analisis buku 1!11111 dan siswa 
16 Cara menl!llllalisis buku 1!11111 

17 Cara menoanalisis buku siswa 
18 Kedudukan dan fumzsi buku siswa 
19 Kedudukan dan fun2Si buku guru 
20 Struktur buku ""ru 

Pen11:embanl!llll . oembelaiaran 

Jaw a ban 
Benar 

Salah 

Benar 
benar 
benar 
Benar 

Jawaban 

Sal ah 

Benar 

Benar 

43831.pdf
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21 Komnonen neram>kat nembelajaran 
22,23 RPP 

24 Kel!iatan nembelaiaran tiap nertemuan 
25 Kel!iatan inti 
26 Sumber materi oembelajaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai KB 

Salah 
29,3 Media oembelaiaran 

31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 nemahaman terhadap nilai sikap 

Sal ah 
37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 

18. Nama : Roby Haryono, S.Pd 

SD/guru kelas : SON 3 Kendit 

Struktur dan Materi Pembelajaran Kuriknlum 2013 

Nomer 
lndikator Kesiapan Guru 

Soal Jawaban 
1,2 Pemahaman muatan nelaiaran di kelas rendah dan tinuui Benar 

3,4,5,6 Beban belajar untuk pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, 
Salah 

Matematika, IP A, IPS 
7 Beban belaiar siswa nenninllllll salah 
8 Muatan oela_jaran yang memuat bahasa daerah benar 

9,1 Keitlatan ekstrakurikuler yan11: waiib diikuti Salah 
11 swnber materi oombelajaran Benar 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

12 

13 Sal ah 

14 Makna tematik te 
15 

16 

17 

18 
Salah 

19 

20 
Salah 

43831.pdf
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21 Komnonen neramtlcat nembelaiaran 
22,23 RPP 

24 Keldatan ""mbelaiaran tiap nertemuan 
25 Kelriatan inti 
26 Sumber materi nembelaiaran 

Metode nembelaiaran 
27,28 Model nembelaiaran sesuai Kl3 

Sal ah 
29,3 Media nembelaiaran 
31,32 Pendekatan saintifik 

Penilaian 
34,35,36 oemahaman terhadap nilai sikap 

Benar 
37 Penilaian Kl 3 
38 Penilaian Kl 4 

43831.pdf
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

ANALISIS KESIAPAN GURU KELAS TINGGI 
SE GUGUS 1 KENDIT KABUPATEN SITIJBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

136 

1. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan 

sebelumnya dilihat dari struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

2. Bagaimana bapak/ibu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan 

kurkulum 2013? 

3. Apa sajakah kesulitan yang bapak/ibu badapi dalam menerapkan kurikulum 

2013? 

4. Bagaimana bapak/ibu memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

5. Apa sajakah kesulitan yang bapak/ibu rasakan dalam memahami dan 

menggunakan buku ajar (buku guru dan buku siswa)? 

6. Bagaimana bapak/ibu menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 

2013? 

7. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran 

(RPP) 

8. Bagaimana bapak/ibu melakukan penilaian terhadap basil belajar siswa? 

9. Apa saja kesulitan bapak/ibu dalam melakukan penilaian basil belajar siswa? 

10. Bagaimana bapak/ibu membuat suasana belajar yang menyenangkan dan 

menekankan pada keaktifan peserta didik? 

11. Apa sajakah kesulitan bapak/ibu dalam menyiapkan metode pembelajaran? 
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12. Bagaimanakah cara bapak/ibu melakukan perbaikan nilai terhadap siswa yang 

mendapat nilai kuran dari KKM? 
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Lampiran 4 .. Sumber Data Wawancara 

LEMBAR IDENTITAS INFORMAN WAWANCARA GURU 

ANALISIS KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT 

SITUBONDO DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 

2013 

PROFIL GURU SEKOLAH DASAR SE GUGUS 1 KENDIT (KELAS 

TINGGI) 

I EM SIPGSD Belum Sudah 4 SDN2Kendit 

2 AF SJ PGSD Sudah Belum 5 SDN2Kendit 

3 YR SJ Sudah Sudah 6 SDN2Kendit 

4 PA SIPGSD Bel um Sudah 4 SDN 3 Kendit 

5 AY DII Bel um Sudah 5 SDN 3 Kendit 

6 RH SI Sudah Sudah 6 SDN 3 Kendit 

7 YK SJPGSD Belum Sudah 4 SDN 4Kendit 

8 EE SJ Sudah Bel um 5 SDN 4Kendit 

9 YS SIPGSD Sudah Sudah 6 SDN4Kendit 

10 ES SJ PGSD Sudah Bel um 4 SDN 5 Kendit 

II ZA SI Sudah Sudah 5 SDN 5 Kendit 

12 Sa SJ Sudah Belum 6 SDN 5Kendit 

13 TN SI Belum Sudah 4 SDN 1 Bugeman 

14 TR SJ Belum Bel um 5 SDN I Bugeman 

15 Su SI Sudah Sudah 6 SDN I Bugeman 

16 RF SIPGSD Belum Sudah 4 SDN 2 Bugeman 

17 NH SIPGSD Belum Sudah 5 SDN 2 Bugeman 

18 IS SI Sudah Sudah 6 SDN 2 Bugeman 
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Lampiran 5. Lembar Hasil Wawancara Guru 

KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Infonnan 

Kode infonnan 

1. Peneliti: 

EM: 

2 Peneliti: 

EM: 

3 Peneliti: 

EM: 

4 Peneliti: 

EM: 

: Senin, 3 April 2017 

: 08.00- 09.00 

: SDN 2 Kendit 

: Ela Megawati S.Pd/Wl 

:EM 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Jumlah pelajaran penninggu terlalu banyak dari 

jumlah mata pelajaran pada KTSP. 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Jumlah tema pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata 

pelajaran lebih ban yak dibandingkan kurikulum 2013. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Tuntutan 2013 merupakan suatu kearifan yang 

dibentuk secara luas untuk generasi bangsa. 

a. Aspek pengetahuan = penetapan tingkat 

pembelajaran siswa dalam pelajaran pengetahuan atau 

seperti pada ketentuan sebelumnya. 
b. Aspek keterampilan = merupakan pemetaan 

pada skill atau kemapuan dalam bidang keterampilan. 

c. Aspek sikap = sikap meliputi 

sopan,santun serta adab dalam belajar. 
Bagaimana Bapak/ Ibu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Kebijakan dipilih yang telah dikaitkan dengan faktor 
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7 Peneliti: 
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8 Peneliti: 

EM: 

9 Peneliti: 

EM: 
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pengetahuan luar atau strategi tersebut. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

a. Tidak memukul sikap dan evaluasi. 

b. Menitik beratkan pada siswa. 

c. Ketidak sanggupan guru karena terkesan mendadak. 
c. Tematik Iebih cocok di kelas dasar. 

d. Pemahaman akan kebutuhan anak didik untuk aktif 

dike las. 

Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Membantu peserta didik dalam melaksanakan 
kurikulum bedasarkan kurikulum yang berlaku. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Guru memberikan siswa pengahargaan, masih 
menggunakan buku tersebut disebutkan pula bentuk 

buku siswa disamping buku guru menggunakannya 
dike las. 

Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terbadap 

basil belajar siswa? 

Menyusun strategi pemelajaran dalam kesiapan 

perangkat kurikulum menyiapkan perangkat mengatur 

pembelajarannya. 
Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

a. Ditentukan dalam penyusunan RPP merupakan 

penyusunan yang seringkali merepotkan guru, 

sehingga menjadi malas. 

b. Guru belum memahami benar seluk-beluk 

Rancangan Pelaksanaan 

c. Pembelajaran dengan perubahan kurikulum 
2013. 
d. Minimnya peguasaan terhadap komputerisasi 

para guru. 

e. Penilaian proses belajar. 
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f. Dengan melakukan penilaian pendidik sebagai 

pelaku kegiatan pembelajaran dapat mengetahui 

kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Ketepatan metode pengajaran peserta didik dalam 

meraih kompetensi yang telah ditetapkan. 

a. Tentang basil belajar peserta didik, guru 
bertugas mendiagnosa kesulitan belajar. 

b. Memberikan umpan balik. 

c. Penilaian peserta didik serta untuk 
mempelajari yang menjadi kesulitan peserta didik. 

Siswa merasa nyaman dan senang ketika pembelajaran 

berlangsung maka untuk membuat suasana belajar di 

kelas menyenangkan dan menarik minat peserta didik 
tergantung bagaimana siswa kita agiir menjadi senang. 

Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

a. Guru merasa tepat. 
b. Tidak bisa membeli alat media karena mahal. 
c. Tidak tersedianya alat dan media pembelajaran. 

d. Kurang penghargaan. 
Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Mengadakan remidial dengan berulang jika nilai 

sangat kecil. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

lnfonnan 

Kode infonnan 

1. Peneliti: 

AF: 

2 Peneliti: 

AF: 

3 Peneliti: 

: Rabu, 5 April 2017 

: 11.00- 12.00 

: SDN 2 Kendit 

: Anis Fariqurrahman/W2 

:AF 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

a.Dilihat dari struktur kurikulum 2013 terdapat 

kompetensi yaitu sikap, spiritual, pengetahuan, dan 

keterampiran. Kompetesi menggantikan standar 

kompetensi dalam kurikulum sebelumnya. 

b.Dilihat dari materi pembelajaran dalam kurikulum 

2013 mata pelajaran dirancang terkait satu dengan 

yang lain dan memiliki kompetensi besar yang diikat 

dengan kompetensi inti tersebut dalam setiap 

pelajaran. 

c. Diihat dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

memuat beberapa muatan pelajaran sedamgkam pada 

kurikulum sebelumnya pelaksanaan pembelajaran 

disesuaikan banyaknya dan tingkat kerumitan materi. 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Saya menerapkan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sudah saya buat. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 
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menerapkan kurikulum 2013? 

Kesulitan yang sering saya alami yaitu dalam 

memadukan beberapa muatan pembelajaran menjadi 

satu pembelajaran selain itu dalam kurikulum 20 l3 

kita dituntut barus menyelesaikan satu pembelajaran 

dalam sehari, sedangkan kadangkala siswa belum 

padam I 00% tentang materi yang diajarkan, kita 

sudah barns pindah ke pembelajaran selanjutnya. 

Bagaimana Bapak/ Ibu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Saya menggabungkan materi dibuku guru beserta 

langkah-langkahnya dengan materi yang ada di buku 

siswa. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Saya rasa tidak ada kesulitan dalam menggunakan 

buku ajar/buku guru dan buku siswa. 

Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Melibat terlebih dahulu materi yang akan diajarkan, 

kemudian melihat langkah-langkah dalam RPP apa 

saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalammenyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Kesulitan dalam memilib KD yang saling berkaitan 

dan memadukannya menjadi satu pembelajaran. 

Bagaimana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Saya menggunakan tugas-tugas untuk melakukan 

penilaian basil belajar siswa. Selain itu saya 

melakukan ulangan pada setiap akhir tema. 
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Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 
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Kesulitan yang saya alami dalam penilaian adalah saat 

beberapa seasion mendapatkan nilai sangat tinggi 

sedangkan lainnya mendapatkan nilai sangat rendah 

padahal kita hams berlaku adil kepada semua siswa. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Membagi siswa dalam beberapa kelompok dan 

menggunakan pembelajaran permainan di dalam kelas 

serta menggunakan metode diskusi untuk 

mengaktifkan siswa. 

Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Kesulitan untuk memilih media yang cocok dan 

tersedia di lingkungan sekitar, kadangkala ada media 

yang tidak ada/tidak bisa kita dapatkan di sekiar kita. 

Selain itu kita juga hams mengguanakan media yang 

sering dilihat/familiar untuk anak-anak. Tujuannya 

agar memudahkan pemahaman siswa. 

Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Menjelaskan kembali materi kemudian melakukan 

remidial 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Infonnan 

Kode infonnan 

I. Peneliti: 

YRW: 

2 Peneliti: 

YRW: 

3 Peneliti: 

YRW: 

4 Peneliti: 

YRW: 

: Kamis, 6 April 2017 

: 11.00- 12.00 

: SDN 2 Kendit 

: Y eni Riyanti Widayat/ W3 

:YRW 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulwn 2013 dengan sebelwnnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

a. Perbedaan dari masing-masing muatan, maka 
masing-masing muatan dikoordinir. 
b. Kurikulum sebelum KB mudah. 
c. K 13 muatan pelajaran dijadikan satu tema 
tidak berdiri sendiri. 

Bagairnana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Pijakan kerja menggunakan metode ceramah saja 

tetapi mengguakan metode yang lain misalnya diskusi 
kelompok. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapaklibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

a. Sulit menjelaskan muatan pelajaran satu dengan 
yang lainnya. 
b. Sulit untuk mengaktiflcan siswa membuktikan 

banyak presentasi. 
Bagaimana Bapak/ Ibu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Ketika dalam pembelajaran penyampaikan materi 
pelajaran hams sesuai dengan buku guru dan buku 
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siswa. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Materi pembelajaran pada buku guru dan siswa 

kadang kurang lengkap harus menggunakan banyak: 
mferensi buku yang lain. 

Bagaimana Bapak:/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Pmyusunan RPP harus selesai dengan buku guru dan 

siswa. 
Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Materi pelajaran tidak: hanya bersumber pada buku 
guru dan siswa harus mempunyai buku referensi yang 

lain. 

Bagaimana Bapak:/Ibu melak:ukan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa? 

Penilaian hasil belajar siswa dilak:ukan dengan 

menuliskan tugas, PR, ulangan harian. 

Apa saja kesulitan Bapak:/Ibu dalam melak:ukan 

penilaian hasil belajar siswa? 

Kadang bagi siswa yang melemah harus melak:ukan 

remidi agar mencapai KKM. 

Bagaimana Bapak:/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keak:tifan 

peserta didik? 

Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok dan 

memastikan kelompok diberi tugas untuk 

menyelesaikan suatu pennasalahan lalu 

dipresentasikan di depan kelas kelompok yang lain 

menanggapi. 

Apa sajakah kesulitan Bapak:/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Kadang kelengkapan media pembelajaran di sekolah 

belum tersedia jadi harus mencari/membuat media 
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pembelajaran sendiri yang membutuhkan waktu 
banyak sedangkan waktunya terbatas. 
Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Memberikan remidial teaching. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Informan 

Kode infonnan 

I. Peneliti: 

PA: 

2 Peneliti: 

PA: 

3 Peneliti: 

: Rabu, 22 Maret 2017 

: 11.00- 12.00 

: SDN 3 Kendit 

: Puspita A, S.Pd/W4 

:PA 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 

sebelumnya; 

a. Kalau K13 anak lebih berperan aktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran terutama dalam 

kegiatan kelompok sehingga guru hanya sebagai 

moderator atau pendamping. 

b. Kalau kurikulum sebelumnya anak banyak 

bersikap pasif karena hanya melaksanakan apa 

yang diajarkan guru. 

Bagaimana Bapak/lbu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Disesuaikan dengan materi apa yang diajarkan dan 

berusaha mengajak siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran serta metode yang saya gunakan lebih 

banyak mengaktifkan siswa dengan cara mencari 

infonnasi sesuai dengan bimbingan guru. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 
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PA: Sebenamya tidak ada kesulitan hanya pada penilaian 

harap lebih disederhanakan agar guru tidak hanya 

direpotkan dengan soal penilaian. 

4 Peneliti: Bagairnana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

PA: Saya sebagai guru dalam memahami dan 

menggunakan buku ajar pembelajaran sama-sama 

sejalan yaitu menerapkan apa yang ada dalam buku 

ajar disampingjuga menggunakan buku ajar/sumber 

belajar baru sesuai dengan materi tersebut. 

5 Peneliti: Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

PA: Selama saya mengajar saya berusaha untuk 

memahami dan menggunakan buku ajar dengan 

sebaik-baiknya disamping mencari sumber belajar 

yang lain juga memanfaatkan lingkungan sekitar kita. 

6 Peneliti: Bagairnana Bapak/lbu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

PA: Menyalin di buku guru dan menambah materi, metode 

serta sumber belajar yang sesuai dengan materi. 

7 Peneliti: Apa saja kesulitan yang dihadapi dalammenyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

PA: Selama saya mengajar tidak ada kesulitan yang berarti 

karena saya berusaha semaksirnal mungkin dalam 

membuat dan menyiapkan perangkat pembelajaran. 

8 Peneliti: Bagairnana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

PA: Dilakukan pada waktu proses pembelajaran dan akhir 

pembelajaran. 

9 Peneliti: Apa saja kesulitan Bapak/lbu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

43831.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PA: 

10 Peneliti: 

PA: 

II Peneliti: 

PA: 

12 Peneliti: 
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Tidak ada kesulitan selama guru bisa melaksanakan 

penilaian basil belajar siswa dengan baik. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Saya berusaha mengaktifkan siswa alam proses 

pembelajaran waaupun siswa belajar disini guru 

jangan bersikap kaku tetapi harus berusaha bagaimana 

siswa bisa memiliki suasana senang tetapi masih 

mempunyai semangat belajar. 

Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Tidak ada kesulitan dalam menyediakan media 

pembelajaran. 

Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Dengan cara melakukan remidial kepada siswa yang 

nilainya kurang dari KKM 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Infonnan 

Kode infonnan 

1. Peneliti: 

AY: 

2 Peneliti: 

AY: 

3 Peneliti: 

AY: 

: Jumat, 24 Februari 2017 

: 08.00 - 09 .00 

: SDN 3 Kendit 

: Ainu! Yaqin, A.Ma/W5 

:AY 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

a. Dilihat dari struktumya kurikulum 2013 untuk 
SKL ditentukan terlebih dahulu baru menentukan 
standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum. 
b. Materi pembelajaran tematik terpadu 

keeluruhan dan jumlah jam pelajaran lebih banyak. 
c. Pelaksanaan pembelajarannya menggunakan 

scientific approach yaitu aspek menggamati, 
menanya, mengolah, menalar, mengkomunikasikan. 

Bagaimana Bapak/lbu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Metode yang sering kami gunakan yaitu discovery 
learning karena di dalamnya banyak menekankan 
keaktifan siswa untuk menemukan langsung konsep 
sehingga materi lebih banyak dan mudah diingat. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Kesulitan dalam penerapan K13 terkadang dalam 
pembelajaran siswa merasa kebingungan karena guru 

menjelaskan materi banyak dan harus dipahami serta 

pada pelaksanaannya satu pembelajaran hams 
diselesaikan dalam satu pertemuan. 
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Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Dalam memahami dan menggunakan buku ajar 
sebagai guru selalu mengikuti langkah-langkah lain 
agar tercapainya materi kepada siswa. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Untuk kesulitan dalam memahami buku guru dan 
siswa sebenarnya hanya sedikit saja yaitu manakala 
materi yang terkadang tidak diketahui secara rinci tapi 
bisa diatasi dengan diskusi atau mencari dari sumber 
lain. 
Bagaimana Bapak/lbu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dengan 
SKL yang telah dibuat diawal kemudian baru kita 
membuat sketsa RPP dari penuajang yang lain. 
Apa saja kesulitan yang dihadapi dalaln menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Bagi saya membuatan RPP sebenarnya tidak terlalu 
sulit kita dapat menyakini Kl, KO, dan indikator dari 
buku siswa dan guru yang telah ditetapkan. Namun, 
dalam pelaksanaannya terkadang masih belum sesuai 
dengan apa yang kita terangkan. Memang dalam KI 
kita menggunakan scientific approach untuk 
memahami siswa tetapi pada saat itu kita juga arahkan 
siswa hanya sebagai siswa yang belum paham kita 
sebagai guru perlu menggunakan lebih banyak lagi 
sehingga terkesan guru yang aktif. 
Bagaimana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Perubahan dilaksanakau sesuai kompetensi 1,2,3,4 
yang dilaksanakan dengan perlakuan untuk penilaian 
KI dan K2 tidak banyak kesulitan untuk K3 dan K4. 
Apa saja kesulitan Bapak/lbu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Sedikit kesulitan dimana jika harus menilai siswa 
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dengan rubrik perlu waktu banyak untuk 
melakukannya. 
Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Kami menggunakan scientific approach yang 
didalamnya banyak menggali keaktifan siswa dengan 
arahan dan bimbingan guru maka anak-anak akan 
mampu meniru pelajaran dengan senang. 
Apa sajakah kesulitan Bapak/lbu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Untuk media pembelajaran sebenarnya kami 
menggunakan media yang tersedia di alam tetapi 
untuk kenyataan kami sulit menunjukkan buku 
menampilkan kecuali dengan di slide pada proses 
pembelajaran. 
Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Kami memberikan remidial dengan materi yang sama 
sampai siswa mencapai KKM. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Infonnan 

Kode infonnan 

l. Peneliti: 

RH: 

2 Peneliti: 

RH: 

3 Peneliti: 

: Kamis, 30 Maret 2017 

: 11.00- 12.00 

: SDN 3 Kendit 

: Roby Haryono,S.Pd/W6 

:RH 

Apa yang Bapak/lbu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

a. Kurikulum 2013 ditentkan standar isi yang 

berbentuk kerangka dasar materi 

b. Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan 

soft skills dan hard skills yang meliputi aspek 

kompetensi sikap keterampilan dan pengetahuan. 

c. Jumlah jam pelajaran penninggu lebih banyak 

dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan 

KTSP. 

d. KTSP lebih menekankan pada aspek 

pengetahuan. 

e. Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah 

mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 

2013 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk 

jejaring. Guru diminta untuk membuat perencanaan 

pembelajaran dengan sistem kolegian atau bekerja 

sama dengan satu team ditiap team kelas l atau kelas 

3. Guru harusnya sudah ada yang ikut pelatihan 
kurikulwn 2013. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 
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Kurang menguasai kelas karena siswa cenderung 
berglDU saat melaksanakan metode pembelajaran. 
Siswa kurang bisa menyimpulkan pelajaran yang 
sudah diajarkan. 
Bagaimana Bapak/ Ibu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Membaca terlebih dahulu kemudian menganalisis 
kesalahan/ketidaksesuaian antara materi dengan 
model pembelajaran yang telah tentukan. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Berusaha untuk memahami dan menggunakan buku 
ajar dengan sebaik-baiknya serta mencari sumber 
belajar yang lain apabila materi yang ada dibuku ajar 
kurang luas. Dapat memanfaatkan lingkungan 
disekitar maupun teknologi yang ada. 

Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Membuat RPP dengan panduan buku guru, 

mempersiapkan media yang sesuai dengan tema agar 
siswa bisa belajar dengan mudah. 
Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Kurikulum yang berubah-ubah menyebabkan 
modeVacuan penyusunan RPP berubah. Sehingga 
untuk pemberian materi pelajaran tidak hanya 
bersumber pada buku guru dan siswa. Dapat 
memanfaatkan referensi lain seperti teknologi maupun 
lingkungan sekitar 
Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Penilaian dapat dilakukan dengan memberikan tes 
tulis dan lisan, penugasan, penilaian harian. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Sedikit kesulitan j ika harus 
rubrik perlu waktu 

menilai siswa dengan 
ban yak untuk 
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melakukannya,banyak aspek dipenuhi dalam 
penilaian. 
Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Siswa tidak selalu di dalam ruangan kelas. Sewaktu
waktu siswa bisa belajar langsung dari alam, sehingga 
siswa menjadi senang. Menggunakan media tematik 
yang dapat menimbulkan keingintahuan siswa 
terhadap proses pembelajaran yang sedang 
berlangsung. 
Apa sajakah kesulitan Bapak/lbu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Saya kira tidak ada kesulitan dalam pengadaan media 
pembelajaran karena dapat memanfaatkan banyak 
benda yang dekat dengan kehidupan sesuai dengan 
tema pembelajaran. Penggunaan IT juga diperlukan 
untuk menunjang proses belajarnya. 
Bagaimana cara Bapak/lbu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Melakukan remidi berupa tes tulis kembali maupun tes 
lisan dan juga berupa tugas proyek (basil karya). 
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KF.SIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

lnfonnan 

Kode informan 

I. Peneliti: 

YK: 

2 Peneliti: 

YK: 

3 Peneliti: 

YK: 

4 Peneliti: 

: Senin, 13 Maret 2017 

: 08.00- 09.00 

: SON 4 Kendit 

: Yatik Kasiyati S.Pd /W7 

:YK 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Kurukulum 2013: Struktur kurikulum dijelaskan 

sebagai gambaran konseptualisasi konten kurikulum 

dalam bentuk mata pelajaran, posisi konsep/mata 

pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata 

pelajaran dalam semester. Beban belajar untuk mata 

pelajaran dan beban belajar perorangan berbeda setiap 

siswa. 

KTSP : Struktur kurikulum merupakan pola dan 

susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Terkadang materi kurang lengkap sehinggga guru 

harus mencari dari sumber lain 

Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 
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Pertama membaca buku guru dan memahami isinya 

yang ada di dalam buku guru karena buku guru 

memandu pembelajaran yang sesuai dengan buku 

siswa. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Jika indikator tidak sesuai dengan tema yang ada di 

buku siswa. 

Bagaimana Bapak/lbu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

a. Membuat RPP dengan panduan buku guru. 

b. Mempersiapkan media yang sesuai dengan tema. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Jika tidak ada indikator maka harus buat indikator 

terlebih dahulu, disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. 

Bagaimana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Penugasan pada saat akhir pembelajaran atau 

memberikan soal sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Apa saja kesulitan Bapak/lbu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

a.Ketika basil belajar siswa tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

b.Jika ada siswa tidak faham dengan materi yang guru 

ajarkan 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

b. Membuat kelompok belajar kecil. 
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c. Siswa diberi soal clan dibahas bersama 

kelompok kecil 

d. Siswa mempresentasikan hasil belajar dan 

yang lain menanggapi. 

e. Guru memberikan penghargaan atau pujian 

pada siswa. 

Apa sajakah kesulitan Bapak/lbu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Ketika media yang kita butuhkan tidak didapat/tidak 

diperoleh maka kita harus mencari clan berusaha 

mendapatkan altematif media yang Jainnya. 

Bagaimana cara Bapak/lbu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 
Memberi soal Jagi. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tern pat 

Infonnan 

Kode infonnan 

I. Peneliti: 

YS: 

2 Peneliti: 

YS: 

3 Peneliti: 

YS: 

4 Peneliti: 

YS: 

: Sabtu, 18 Maret 2017 

: 08.00-09.00 

: SON 4 Kendit 

: Yeni Suswita, S.Pd/W8 

:YS 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Kl3 
a. 
b. 
c. 

KTSP 

Struktur 
Materi 
Pelaksanaan 

= Beban pelajaran lebih banyak. 
= Ada pengintegrasian mapel. 
=Tematik. 

a. Struktur = Beban belajar lebih sedikit. 
b. Materi = l.ebih runtut. 
c. Pelaksanaan = Bukan tema tapi mapel. 
Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Metode, pemberian infonnasi, diskusi, pengamatan, 

dan inkuiri. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

a. Alokasi waktu. 
b. Penerapan pembelajaran. 

Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

a. 
b. 
c. 

Memahami KD nya. 
Mencocokkan dengan buku siswa. 
Memahami langkah pembeajaran dalam buku 
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guru. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Pemetaan KD nya, kadang-kadang ada yang tidak 
cocok. 

Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

a. Menyiapkan RPE dan kalender pendidikan. 
b. Membuat prota, promes. 
c. Menyusun RPP sesuai dengan buku guru. 
d. Menyiapkan media pembelajaran yang akan 
digunakan. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dala!n menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Format penilaian yang ada pada buku guru, pada 
pembelajaran terkait, masih ada yang sulit dipahami. 
Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa? 

a. Memberikan tes tulis dan lisan. 
b. Penugasan. 

c. Penilaian harian. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian hasil belajar siswa? 

Penilaian maih harus memilah KD nya terlebih 
dahulu. Sebenarnya bukan sulit tapi ribet, terlalu 
banyak macamnya. 
Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

a. Menggunakan metode yang menarik. 
b. Menggunakan media yang menarik. 
c. Memberikan kesempatan siswa untuk 

menemukan informasi sendiri. 
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Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

a. Alat dan bahan yang akan digunakan. 
b. Pembiayaan 
c. Gurunya masih kurang kreatif 
Bagaimana cara Bapak/fbu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 
Melakukan remidial dengan cara; 
a. Pemberian tugas tambahan 
b. Mengulang KD yang belum tuntas 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Infonnan 

Kode infonnan 

I. Peneliti: 

ES: 

2 Peneliti: 

ES: 

3 Peneliti: 

ES: 

4 Peneliti: 

ES: 

: Senin, 20 Februari 2017 

: 08.00-09.00 

: SDN 5 Kendit 

: Eny Susanti/W9 

:ES 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada tema 
semetara kurikulum sebelumnya Iebih menekankan 
pada mapel untuk pelaksanaan pada kurikulum 2013 
disesuaikan dengan tema, paada kurikulum 
sebelumnya sudah ditentukan pada setiap mata 
pelajarannya. 
Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Menggunakan metode yang dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa. Jadi, siswa berperan aktif 
dalam kegiatan pembelajaran dan guru sebagai 
fasilitator. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Kurikulum 2013 menuntut guru lebih kreatif dan 
inovatif dalam proses pembelajaran, seperti biasa hal 
yang baru akan mendapat penolakkan karena sudah 
nyaman dengan proses pembelajaran yang 

sebelumnya. 
Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalain pembelajaran? 

Sebelum mempelajari buku siswa terlebih dahulu kita 
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memahami KD dan indikator pada buku guru. Setelah 

itu kita mempelajari Iangkah-langkah 
pembelajarannya. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Kesulitannya mungkin kurangnya pemaparan materi 

pada buku guru dan siswa sebingga harus 

menggunakan buku Iain. 

Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Sebelum kita melaksanakan pembelajaran terlebih 
dahulu kita memersiapkan perangkat pembelajaran 

diantaranya RPP, media, alat peraga dan sumber 
pembelajaran. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Tidak akan ada kesulitan apabila dipersiapkan 
sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

Bagaimana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa? 

Penilaian dilaksanakan sesuai dengan KD dan 
indikator yang akan dicapai. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian hasil belajar siswa? 

Tidak ada kesulitan karena sudah ada pedoman 
penilaian pada buku guru sehingga guru hanya 

menyesuaikan dengan keadaan siswa dan 
mengembangkannya sesuai dengan lingkungan belajar 

siswa. 
Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Dengan cara memberikan kuis sehingga siswa 

berantusias dalam mengikuti pelajaran. Selain itu juga 

bisa dibuat game dan ada beberapa reward untu siswa 

yang berperan aktif. 
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Apa sajakah kesulitan Bapakllbu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Media pembelajaran yang dipakai bisa dibuat bersama 
siswa dan dapat menggunakan benda-benda yang ada 
di sekitar. 
Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Dengan cara melaksanakan remidial untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa di atas KKM. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Infonnan 

Kode infonnan 

I. Peneliti: 

ZA: 

2 Peneliti: 

ZA: 

3 Peneliti: 

ZA: 

4 Peneliti: 

ZA: 

5 Peneliti: 

: Rabu, 22 Februari 2017 

: 11.00 - 12.00 

: SDN 5 Kendit 

: Zainal Anshori/ WI O 

:ZA 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Dalam K13 siswa dituntut lebih aktif dan juga guru 

harus mampu, sedangkan kurikulum sebelum K13 
guru banyak meajelaskan sedankan siswa pasif. 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Metode pembelajaran Kl3 guru mengajak siswa Jebih 

aktif dalam PBL sehingga siswa lebih memahami dan 
mengetahui tentang materi yang diajarkan. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Sa ya kira pada kurikulum K 13 tidak ada kesulitan 
dalam menerangkan pembelajaran (proses 

pembelajaran) yang agak sulit menurut saya hanya 
pada proses penilaian. 

Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Saya sebagai guru tentunya harus paham tentang 

penggunaan buku ajar (buku guru) , menurut teman 

saya buku Kl3 materi terlalu sedikit/ kurang luas 
sehingga siswa hanya tahu materi yang ada di buku 

siswa tersebul 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 
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memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Dalam penggunaan saya kira tidak terlalu sulit, yang 
ruwet hanya pada penilain, kalau bisa penilaiannya 
samakan dengan kurikulum KTSP. 
Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Tentang persiapan hanya buku guru dan 
menggunakan referensi buku lain yang sesuai dengan 
materi yang diajarkan. 
Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Dalam perangkat pembelajaran saya kira tidak begitu 
sulit jika kita mau berusaha semaksimal mungkin. 

Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan 
setelah akhir pembelajaran. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Saya rasa tidak ada kesulitan. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Agar siswa senang dalam pembelajaran kita dalam 
mengajar kegiatan pembelajaran harus diselingi canda 
sedikit, siswa lebih diaktitkan pada kegiatan 
pembelajaran. 
Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Saya kira tidak ada kesulitan dalam pengadaan media 
pembelajaran agar guru kreatif memanfaatkan barang 
yangada. 

43831.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12 Peneliti: 

ZA: 

168 

Bagaimana cara Bapak/Ibu rnelakukan perbaikan nilai 

terlladap siswa yang rnendapat nilai kurang dari 

KKM? 
Tentunya rnengadakan rernidial pada siswa yang 
nilainya tidak rnencapai KKM. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

lnforman 

Kode informan 

l. Peneliti: 

SW: 

2 Peneliti: 

SW:: 

3 Peneliti: 

SW: 

4 Peneliti: 

SW: 

5 Peneliti: 

: Sabtu, 25 Februari 2017 

: 08.00 - 09.00 

: SON 5 Kendit 

: Suswati/WI I 

:SW 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Kurikulum sebelumnya lebih terfokus pada aspek 
pengetahuan dan Kl3 pada aspek sikap, pengetahuan 
dan keterampilan. 
Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Menyusun Iangkah-langkah pembelajaran sesuai 
dengan kondisi siswa serta sarana dan prasarana. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

a. Buku siswa terkadang tidak sesuai dengan 
keadaan sarana dan prasarana 
b. Media yang kurang memadai. 

Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Memperhatikan KO dan menyesaikan indikator yang 
kita buat dengan tujuan pembelajaran terntunya 
menyesuaikan dengan media yang ada 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 
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Kegiatan pembelajaran yang ada di buku siswa 

kebanyakan sedikit diterapkan karena sedikit media 

yang didapat. 
Bagaimana Bapak/lbu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

a. Melihat silabus dan KD yang ada pada buu 

guru. 
b. Dengan KD tentukan indikator sampai dengan 

tujuan pembelajaran kemudia membuat langkab

langkab pembelajaran. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Mencantumkan media pengganti sarana dan 

prasarana. 
Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Menuntaskan tugas/pekerjaan tentang indikasi suatu 

benda/makhluk. Kemudian siswa memilih kualitas 

benda tersebut dan siswa membuat catatanllaporan 

yang dimiliki guru, sehingga guru bisa menilai. 

Apa saja kesulitan Bapak/lbu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Jika siswa dalam kelompok sulit untuk memabami 

penilain pada sikap kelompok. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Siswa diajak mengenal alam sekitar memanfaatkan 

media alam sekitar 

Apa sajakab kesulitan Bapak/lbu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Media pembelajaran yang tidak terjangkau. 

Bagaimana cara Bapak/lbu melakukan perbaikan nilai 

terlradap siswa yang mendapat nilai kurang dari 
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KKM? 

SW: Mengadakan remidi. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Informan 

Kode informan 

I. Peneliti: 

IN: 

2 Peneliti: 

IN: 

3 Peneliti: 

IN: 

4 Peneliti: 

IN: 

: Sen in, 13 F ebruari 2017 

: 08.00- 09.00 

: SDN I Bugeman 

: Ida Ningsih, S.Pd/W12 

: IN 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Kurikulum 2013 

a. Struktur = Alokasi waktu lebih sedikit 

b. Materi = Lebih simple dan perlu wawasan yang 

lebih 

c. Pelaksanaan = Terna baik 

KTSP 

a. Struktur = Alokasi waktu lebih sedikit 

b. Materi = Lebih runtut 

c.Pelaksanaan = Tiap mapel terpisah 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Metode diskusi, pengamatan, penugasan. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Penerapan pembelajaran tematiknya. 

Bagaimana Bapak/ Thu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Harus memahami pemetaan KD nya terlebih dahulu, 

kemudian langkah-langkah pembelajarannya setelah 
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IN: 

12 Peneliti: 
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itu baru bisa menggunakan buku siswa. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

memahami clan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa )? 

KD dibuku guru kaclang tidak cocok. 

Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

a. Kalender 

b. Buku guru dari siiswa 

c. Menyusun RPP 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalammenyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Tidak ada kesulitan karena sudah ada di buku guru 

Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

a. Penugasan 

b. Penilaian harian 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

a. Kesulitan dalam penilaian pengetahuannya. 

b. Harus memilih KD nya terlebih dahulu. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan clan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Menggunakan media belajar yang berbasis 

lingkungan. 

Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Kesulitan pembiayaan. 

Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 
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Membagikan soal sesuai KD yang belum tuntas pada 

siswa yang nilainya dibawah KKM. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Informan 

Kode informan 

I. Peneliti: 

TR: 

2 Peneliti: 

TR: 

3 Peneliti: 

TR: 

4 Peneliti: 

TR: 

5 Peneliti: 

TR: 

: Rabu, 15 Februari 2017 

: 11.00- 12.00 

: SDN I Bugeman 

: Taufik Rachman S.Pd/Wl3 

:TR 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Kl3 menggunakan pembelajaran tematik terintegratif 

yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan 
berbagai KD dari berbagai mata pelajaran kedalam 

berbagai tema 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Menggunakan pendekatan scientific. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Melihat belajar siswa yang lrurang dorongan dari 

orang tua yang belum maksimal. 

Bagaimana Bapak/ Ibu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Menganalisa buku guru dan siswa terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan KBM. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Kalau menggunakan buku guru dan siswa saja 

informasi yang didapat belum begitu luas, jadi harus 

menggunakan sumber belajar lainnya. 
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Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Menyiapkan RPP pada promes selama media yang 

disesuaikan dengan karakter peserta didik dan 
lingkungan sekolah. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Format RPP yang selalu berubah-ubah. 

Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa? 

Untuk post test dilaksanakan setiap akhir 

pembelajaran, penilaian protopolio, produk, unjuk 
kerja serta tugas terstruktur dan tidak terstruktur. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian hasil belajar siswa? 

Format penilaian yang berubah-ubah. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Mengunakan metode dan media yang sesuai agar guru 
dapat menguasai kelas dengan baik. 

Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Menggunakan IT yang kurang maksimal. 

Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Mengadakan perbaikan remidi pada siswa yang 
nilainya kurang. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDil SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Inform an 

Kode informan 

I. Peneliti: 

RFY: 

2 Peneliti: 

RFY: 

3 Peneliti: 

RFY: 

4 Peneliti: 

RFY: 

5 Peneliti: 

RFY: 

: Rabu, 8 F ebruari 2017 

: 11.00 - 12.00 

: SDN 2 Bugeman 

: Ria Fitri Yulianti, S.Pd/W14 

:RFY 

Apa yang Bapak/lbu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Kurikulum KTSP keadaan siswa dan materi yang 
lebih mementingkan pada aspek pengetahuan. 
Sedangkan Kl3 meliputi aspek kompetensi sikap, 
keterampilan dan pengetahuan. 
Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Menyesuaikan dengan keadaan siswa dan materi yang 

akan diajarkan. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

a. Buku siswa selalu telat datang sehingga 
pembelajaran tidak maksimal. 
b. Sumber media belajar kurang memadai. 
Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Buku guru dan buku siswa sudah cukup baik tetapi 
datang bukunya sering terlambat sehingga dapat 
menghambat pembelajaran. 
Apa sajakah kesu Ii tan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Materi ajar untuk matematika kurang Juas sehingga 
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guru masih butuh KTSP untuk memperluas 
pembelajaran. 
Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Sudah menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai 
Kl 3 diantaranya promes, jadwal RPP dan lain-lain. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Kesulitannya yaitu tentang format promes, prota, dan 
RPP. Kebanyakan versi sebingga guru masib banyak 
kebingungan kurangnya sosialisasi tautan KB. 
Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Siswa diberikan pekerjaan tentang penelitian suatu 
proyek dimana proyek itu dikerjakan secara 
berkelomok, disanalah guru dapat memulai basil 
penelitian yang siswa lakukan. 
Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Kesulitannya yaitu format penilaian yang dibuat 
dengan versi sendiri. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Siswa tidak selalu di dalam ruangan. Sewaktu-waktu 
siswa bisa belajar langsung dari alam, sebingga siswa 
menjadi senang. 
Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Kurangnya sarana dan prasarana contohnya seperti 
proyektor, proyektor hanya jembatan sehingga 
menunggu giliran. 
Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terbadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Yaitu mengadakan remidial dan pengayaan dimana 
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siswa yang nilainya masih kurang dari KKM. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Informan 

Kode infonnan 

1. Peneliti: 

NHH: 

2 Peneliti: 

NHH: 

3 Peneliti: 

NHHV 

: Kamis, 9 Februari 2017 

: 09.00- 10.00 

: SDN 2 Bugeman 

: Nur Hasanah H, S.Pd/Wl5 

:NHH 

Apa yang Bapak/lbu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Kurikulum 2013 tidak lagi memuat standar 
kompetensi, tetapi memuat kompetensi inti yang telah 
ditentukan sehingga Kl untuk semua mapel adalah 
sama. Materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 
dikelompokan menjadi 2 yaitu kelompok A yang 
menekankan aspek kognitif dan kelompok B yang 
lebih menekankan aspek afektif dan psikomotorik 
materi pembelajaran dari kelas I-VI juga semuanya 

menggunakan pendekatan tematik integratif. 
Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Dengan menyusuaikan materi pembelajaran yang 
akan diberian kemudian memilih metode/model 
pembelajaran yang tepat. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

a. Kurang bisa menguasai kelas karena siswa 
cenderung bergurau saat melaksanakan metode 
pembajaran. 

b. Waktu yang tersedia tidak cukup, hanya 
terbuang untuk melakukan metode pembelajaran 
c. Siswa kurang bisa menarik kesimpulan dari 
materi yang disampaikan melalui metode 
pembelajaran karena siswa hanya senang dalam 
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melakukan model pembelajarannya saja. 

Bagaimana Bapak/ lbu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru clan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Membaca terlebih dahulu kemudian menemukan 
kesalahan-kesalahan/ketidaksesuaian antara materi 
dengan model pembelajaran yang telah ditentukan. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami clan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Materi di buku guru hanya sedikit, petunjuk untuk 
model/penyampaian materi terkadang 
membingungkan (kurang jelas) 

Bagaimana Bapak/lbu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Perangkat pembelajaran disusun diawal semester 
kemudian RPP disusun tiap kali petemuan. 

Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

a. Kurikulum yang berubah-ubah menyebabkan 
model acuan penyusunan RPP juga berubah. Bila 
tidak ada sosialisasi clan imbauan serta pelatihan
pelatihan maka dalam penyusunan RPP banyak yang 
tidak dimengerti sehingga kerapkali salah. 
b. Tidak adanya panduan/acuan penyusunan RPP 
yang tepat, banyak beda pendapat tentang penyusunan 

RPP sehingga membuat guru malas membuatnya. 
Bagaimana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Dengan pemberian tugas inividu maupun kelompok. 
Tugas individu bisa berbentuk tes tulis maupun tes 
lisan, tugas kelompok bisa berbentuk hasil karya 
laporan (makalah). 
Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian hasil belajar siswa? 

Tugas kelompok terkadang dikerjakan oleh 1 atau 2 
orang siswa yang aktif saja, sehingga guru merasa 
kesulitan memerikan nilai kepada tiap anggota 
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kelompok: yang lain. 
Bagaimana Bapak/ibu membuat •masana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Dengan memunculkan rasa keingintahuan siswa di 
awal pertemuan kemudian ditunjukkan model/media 
pemelajaran yang akan digunakan dalam 
pembelajaran. 
Apa sajakah kesulitan Bapak/lbu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Media pembelajaran terkadang sulit didapat, sehingga 
hanya menggunakan media gambar yang sesuai. 

Bagaimana cara Bapak/lbu melakukan perbaikan nilai 

terbadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Dengan melakukan remidi berupa tes tulis kembali 
maupun tes lisan, bisa juga berupa tugas proyek (hasil 
karya). 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Informan 

Kode informan 

I. Peneliti: 

IS: 

: Sabtu, I I Februari 20I 7 

: 08.00- 09.00 

: SDN 2 Bugeman 

: Inni Susmiyati S.Pd/WI6 

: IS 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembeiajaran? 

Perbedaan adalah; 
a. Materi pembelajaran pada K13 kurang 
berkembang dibandingkan kurikuium sebelumnya 
yang materinya Iuas. Materi pembeiajaran per sub 
tema dengan tema yang ditetapkan. 
b. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 
dengan pendekatan tematik integratif yang 
mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai 
mata pelajaran kedalam berbagai tema dan 
pelaksanaan pembelajaran dari kelas I-VI seiuruhnya 
harus dilaksanakan dengan pendekatan tematik 
integratit: sedangkan KTSP pembelajaran kelas I-III 
dilaksanakan dengan pendekatan tematik. Untuk di 
kelas IV-VI dilaksanakan melalui pendekatan mata 
pelajaran. 
c. Struktumya kurikulum 2013 tidak 
menyebutkan adanya standar kompetensi mata 
pelajaran dan diganti dengan istilah kompetensi inti. 
d. Jumlah ma ta pelajaran K 13 lebih sedikit 
dibandingkan dengan sebelumnya. 
K13 menuntut pembelajaran dengan pendekatan 
tematik integratif, sedangkan kurikulum sebelumnya 
menggunakan pendekatan mata pelajaran. Beban 
belajar yang banyak dibandingkan sebelumnya. 
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Bagaimana Bapak/lbu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Penerapan metode pembelajaran disesuaikan dengan 
materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu badapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Kesulitannya keterlambatan pengadaan buku siswa 
dan buku guru serta dalam penilaian yang terlalu 
rumit banyak menyita waktu, sebaiknya dalam 
penilaian · lebih disederhanakan lagi 
Bagaimana Bapak/ Thu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Untuk memahami dan menggunakan buku ajar (buku 
guru dan siswa) terlebib dahulu menganalisis buku 
guru dan buku siswa. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Cukup sulit, ketika KD dibuku guru tidak sesai 
materinya dengan yang ada dibuku siswa. 

Bagaimana Bapak/lbu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Dalam menyiapkan perangkat pembelajaran kita bisa 
langsung menulisnya dengan melihat di buku guru. 
Kegiatan/langkah-langkah pembelajaran yang ada 
dibuku guru bisa dirubah disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan dan siswa serta untuk indikator kita bisa 
menambahkan. 
Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Tidak ada kesulitan 

Bagaimana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Penilaian yang saya lakukan meliputi penilaian sikap, 
pengetahuan dan keterampilan dan saya lakukan 
selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) 
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dan setelah pembelajaran usai (penilaian hasil/produk) 
danjuga dilakukan berkesinambungan. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Cukup sulit karena yang dinilai ada 3 aspek yaitu 

penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

akan dilaksanakan secara bersamaan dan hal ini akan 
menyita waktu yang banyak. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan 
dan siswa aktif saya memilih metode yang sesuai, 

menggunakan media pembelajaran, menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan siswa. Menciptakan 

kegiatan belajar yang beragam memberi penghargaan 

kepada siswa, menciptakan susana yan membuat 
siswa aktif. 

Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Tidak ada kesulitan, karena media dapat 
menggunakan dari lingkungan sekitar. 

Bagaimana cara Bapak/lbu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Dengan cara mengadakan remidial. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tempat 

Infonnan 

Kode infonnan 

1. Peneliti: 

S: 

2 Peneliti: 

S: 

3 Peneliti: 

S: 

4 Peneliti: 

S: 

: Sabtu, 18 Februari 2017 

: 08.00- 09.00 

: SDN 1 Bugeman 

: Sariya/ W17 

:S 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

a. Perbedaan dari masing-masing muatan, maka 
masing-masing muatan dikoordinir. 
d. Kurikulum sebelum K13 mudah. 
e. K 13 muatan pelajaran dijadikan satu tema 
tidak berdiri sendiri. 

Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Pijakan kerja menggunakan metode ceramah saja 
tetapi mengguakan metode yang lain misalnya diskusi 
kelompok. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

a. Sulit menjelaskan muatan pelajaran satu dengan 

yang lainnya. 
c. Sulit untuk mengaktifkan siswa membuktikan 
banyak presentasi. 
Bagaimana Bapak/ Ibu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Ketika dalam pembelajaran penyampaikan materi 
pelajaran harus sesuai dengan buku guru dan buku 

siswa. 
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Apa sajakah kesulitan yang Bapak/lbu rasakan dalam 

memahami clan menggunakan buku ajar (buku guru 

clan buku siswa)? 

Materi pembelajaran pada buku guru dan siswa 
kadang kurang lengkap harus menggunakan banyak 
referensi buku yang lain. 
Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Penyusunan RPP harus selesai dengan buku guru clan 
siswa. 
Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Materi pelajaran tidak hanya bersumber pada buku 
guru clan siswa harus mempunyai buku referensi yang 
lain. 
Bagaimana Bapak/lbu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Penilaian basil belajar siswa dilakukan dengan 
menuliskan tugas, PR, ulangan harian. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Kadang bagi siswa yang melemah harus melakukan 
remidi agar mencapai KKM. 

Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan clan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok clan 
memastikan kelompok diberi tugas untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan lalu 
dipresentasikan di depan kelas kelompok yang lain 
menanggapi. 
Apa sajakah kesulitan Bapak/lbu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Kadang kelengkapan media pembelajaran di sekolah 
belum tersedia jadi harus mencari/membuat media 
pembelajaran sendiri yang membutuhkan waktu 
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banyak sedangkan waktunya terbatas. 
Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Memberikan remidial teaching. 
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KESIAPAN GURU KELAS TINGGI SE GUGUS 1 KENDIT SITUBONDO 

DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

Hari/tanggal 

Jam 

Tern pat 

Infonnan 

Kode informan 

I. Peneliti: 

EE: 

2 Peneliti: 

EE: 

3 Peneliti: 

EE: 

4 Peneliti: 

EE: 

: Rabu, 15 Maret 2017 

: 11.00-12.00 

: SDN 4 Kendit 

: Evi Eliastutik /WIS 

:EE 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai perbedaan 

kurikulum 2013 dengan sebelumnya dilihat dari 

struktur dan materi pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran? 

Pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada tema 
semetara kurikulum sebelumnya lebih menekankan 
pada mapel untuk pelaksanaan pada kurikulum 2013 
disesuaikan dengan tema, paada kurikulum 
sebelumnya sudah ditentukan pada setiap mata 
pelajarannya. 
Bagaimana Bapak/lbu menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? 

Menggunakan metode yang dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa. Jadi, siswa berperan alctif 
dalam kegiatan pembelajaran dan guru sebagai 
fasilitator. 
Apa sajakah kesulitan yang Bapak/ibu hadapi dalam 

menerapkan kurikulum 2013? 

Kurikulum 2013 menuntut guru lebih kreatif dan 
inovatif dalam proses pembelajaran, seperti biasa hal 
yang baru akan mendapat penolakkan karena sudah 
nyaman dengan proses pembelajaran yang 
sebelumnya. 
Bagaimana Bapak/ Ibu memahami penggunaan buku 

ajar (buku guru dan buku siswa) dalam pembelajaran? 

Sebelum mempelajari buku siswa terlebih dahulu kita 

43831.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



5 Peneliti: 

EE: 

6 Peneliti: 

EE: 

7 Peneliti: 

EE: 

8 Peneliti: 

EE: 

9 Peneliti: 

EE: 

10 Peneliti: 

EE: 

190 

memahami KD dan indikator pada buku guru. Setelah 
itu kita mempelajari langkah-langkah 
pembelajarannya. 

Apa sajakah kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

memahami dan menggunakan buku ajar (buku guru 

dan buku siswa)? 

Kesulitannya mungkin kurangnya pemaparan materi 
pada buku guru dan siswa sehingga harus 
menggunakan buku lain. 
Bagaimana Bapak/Ibu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013? 

Sebelum kita melaksanakan pembelajaran terlebih 
dahulu kita memersiapkan perangkat pembelajaran 
diantaranya RPP, media, alat peraga dan sumber 
pembelajaran. 
Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran (RPP)? 

Tidak akan ada kesulitan apabila dipersiapkan 
sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 
Bagaimana Bapak/Ibu melakukan penilaian terhadap 

basil belajar siswa? 

Penilaian dilaksanakan sesuai dengan KD dan 
indikator yang akan dicapai. 

Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan 

penilaian basil belajar siswa? 

Tidak ada kesulitan karena sudah ada pedoman 
penilaian pada buku guru sehingga guru hanya 
menyesuaikan dengan keadaan siswa dan 
mengembangkannya sesuai dengan lingkungan belajar 
siswa. 
Bagaimana Bapak/ibu membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan menekankan pada keaktifan 

peserta didik? 

Dengan cara memberikan kuis sehingga siswa 
berantusias dalam mengikuti pelajaran. Selain itu juga 
bisa dibuat game dan ada beberapa reward untu siswa 
yang berperan aktif. 
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Apa sajakah kesulitan Bapak/Ibu dalam menyiapkan 

media pembelajaran? 

Media pembelajaran yang dipakai bisa dibuat bersama 
siswa dan dapat menggunakan benda-benda yang ada 
di sekitar. 
Bagaimana cara Bapak/lbu melakukan perbaikan nilai 

terhadap siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM? 

Dengan cara melaksanakan remidial untuk 
meningkatkan basil belajar siswa di atas KKM. 
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