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ABSTRAK 

Penelitian Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Calistung di 

SD ini dilaksanakan menggunakan ancangan deskriptif kuantitatif-kualitatif. 

Sasaran penelitian adalah pemahaman guru terhadap konsep dasar K-13 dan 

implementasinya dalam kegiatan pembelajaran calistung. Hasil penelitian 

menunjukkan penguasaan rata-rata guru SD terhadap K-13 untuk aspek umum 

100%, (2) aspek Kerangka Dasar 49,12%, (3) aspek Buku Guru 51,87%, (4) aspek 

Buku Siswa 73,02%, (5) aspek Pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran 

saintifik 73,30%, dan (6) aspek Penilaian Otentik 100%. Implementasi K-13 pada 

pembelajaran calistung di SD menunjukkan bahwa RPP yang disusun oleh guru 

telah memenuhi kriteria K-13. Pada aspek Kegiatan Pembelajaran, sebagian besar 

guru telah melaksanakan K-13 dalam pembelajaran calistung. Kelemahan aspek 

ini adalah guru kurang mampu memanfaatkan sumber-sumber belajar dari alam 

sekitar dan guru cenderung mempertahankan kebiasaan mengajar konvensional. 

Pada aspek Penilaian Autentik, sebagian besar guru tidak melaksanakan penilaian 

sikap dan penilaian proses. Dari hasil penelitian dikemukakan saran: diperlukan 

suatu sistem penguatan berupa pelatihan dan supervisi yang berkesinambungan 

agar imlementasi K-13 berhasil maksimal. Pemangku kebijakan perlu mengaji 

kembali sistem penilaian autentik. Pemangku kebijakan perlu memperhatikan 

ketersediaan sarana belajar. Kajian tentang implementasi K-13 perlu terus 

dilakukan sebagai bagian dari sarana evaluasi dan perbaikan.  

Kata-kata kunci: implementasi, kurikulum 2013, calistung, SD.  
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Pendahuluan 

Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003), pendidikan bertujuan untuk untuk 

mencerdaskan bangsa, melalui pengembangan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Relevan dengan hal tersebut, mulai tahun 

pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yang 

disebut dengan Kurikulum 2013 (K-13). Implementasi kurikulum tersebut diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor  

81 A Tahun 2013.   

Implementasi K-13 di Sekolah Dasar (SD) pada pokoknya berisi tiga  hal, 

yaitu pembelajaran tematik-terpadu, penggunaan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran, dan penilaian autentik. Ketiga hal tersebut akan tecermin secara 

nyata, melalui penggunaan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Buku 

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 2013. Begitu pula dalam pembelajaran 

membaca, menulis, dan berhitung (calistung) yang dilaksanakan di SD dengan 

berdasarkan pada K-13 mestinya ketiga langkah tersebut juga dapat diamati 

pelaksanaannya secara nyata. 

Pembelajaran calistung dilaksanakan di SD pada kelas-kelas rendah (kelas 

1,2, dan 3). Di SD-SD di daerah, pelaksanaan pembelajaran ini berpotensi 

memunculkan masalah dalam pelaksanaan K-13 karena beberapa sebab. Pertama, 

peserta didik di SD-SD di daerah memiliki kemampuan awal yang beragam dalam 

hal calistung. Sebagian dari mereka telah memiliki kemampuan yang memadai 

karena sebelumnya telah mengikuti pembelajaran di TK/ PAUD. Sebagian lagi 

belum memiliki kemampuan yang memadai karena belum pernah mengikuti 

pembelajaran di TK/PAUD. Bahkan, ada sebagian peserta didik yang hanya bisa 

berbahasa daerah, dan belum mampu berbahasa Indonesia.  
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Kedua, guru SD di daerah kemampuannya pun beragam. Pendidikan dasar 

mereka sebagian belum sarjana. Di samping itu ada pula guru SD yang bukan 

berasal dari PGSD. Masalah lain, yakni mereka belum seluruhnya mendapatkan 

pelatihan K-13 secara berkesinambungan. Pelatihan umumnya hanya 

dilaksanakan dalam waktu yang singkat (40 jam) oleh LPMP setempat. Hal-hal 

tersebut diduga akan berkontribusi negatif pada pelaksanaan K-13 dalam 

pembelajaran calistung.   

Untuk  memastikan  implementasi  K-13 pada pembelajaran calistung di SD 

itu  berjalan  sesuai  dengan  arahan,  petunjuk  serta  tujuan  yang  diharapkan  

maka diperlukan  kajian empiris tentang hal tersebut.  Kajian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi K-13 pada pembelajaran 

calistung yang dilaksanakan oleh Guru-guru SD  khususnya  di  Kota Muara 

Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi  Jambi. Kajian mencakup tiga hal, yaitu 

tahap perencanaan (penyusunan RPP), tahap pembelajaran, dan tahap penilaian 

autentik.  

Kajian Pustaka 

Dokumen K-13 (Kemendikbud, 2012) menyatakan bahwa kurikulum 

dikembangkan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. 

Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar 

nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. 

Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

SKL tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan 

pendidikan. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 (Kemendikbud RI, 2005), SKL 

mencakup komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

SKL dikembangkan berdasarkan tingkat satuan pendidikan. Karena itu ada 

SKL untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. SKL satuan pendidikan berisikan 3 (tiga) 

komponen yaitu kemampuan proses, konten, dan ruang lingkup penerapan 

komponen proses dan konten. Komponen proses adalah kemampuan minimal 
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untuk mengkaji dan memproses konten menjadi kompetensi. Komponen konten 

adalah dimensi kemampuan yang menjadi sosok manusia yang dihasilkan dari 

pendidikan. Komponen ruang lingkup adalah keluasan lingkungan minimal 

dimana kompetensi tersebut digunakan, dan menunjukkan gradasi antara satu 

satuan pendidikan dengan satuan pendidikan di atasnya serta jalur satuan 

pendidikan khusus (SMK, SDLB, SMPLB, SMALB) (Kemendikbud RI, 2005).  

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, 

masyarakat, dan lingkungan dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum 

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta 

didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar 

tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan 

kualitas yang dinyatakan dalam SKL.  

Pada penelitian ini istilah kurikulum mengacu pada seperangkat rencana dan 

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

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (UU Sisdiknas; PP 19/2005). Kurikulum berbasis kompetensi 

adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun 

penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta 

penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada SKL.  

Konten pendidikan dalam SKL dikembangkan sebagai suatu rencana tertulis 

(RPP) dan kurikulum sebagai proses (implementasi dalam pembelajaran). Pada 

dimensi sebagai rencana tertulis, kurikulum harus mengembangkan SKL menjadi 

konten kurikulum yang berasal dari prestasi bangsa di masa lalu, kehidupan 

bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Sementara pada 

dimensi rencana tertulis, konten kurikulum tersebut dikemas dalam berbagai mata 

pelajaran sebagai unit organisasi konten terkecil. Dalam setiap mata pelajaran 
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terdapat konten spesifik yaitu pengetahuan dan konten paduan beberapa mata 

pelajaran lain yaitu sikap dan keterampilan. Secara langsung mata pelajaran 

menjadi sumber bahan ajar yang spesifik dan berbagi untuk dikembangkan dalam 

dimensi proses suatu kurikulum. 

Kurikulum pada dimensi proses adalah realisasi dari ide dan rancangan 

(RPP) menjadi suatu proses pembelajaran. Di dalamnya terdapat kegiatan 

pembelajaran (pendahuluan, inti, dan penutup), penggunaan pendekatan 

pembelajaran, dan penilaian. Pada dimensi ini, guru menjadi ujung tombak yang 

mengembangkan ide dan rancangan tersebut menjadi proses pembelajaran. 

Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan baik pada bentuk 

rancangan maupun kualitas kegiatan pembelajaran. Pada sisi ini, impelmentasi 

suatu program kurikulum akan tampak secara nyata pada kedua dimensi tersebut.  

Peserta didik berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam 

kegiatan pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung peserta didik. Apa yang 

dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil 

kurikulum. Karena itu, proses pembelajaran harus memberikan kesempatan yang 

luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi hasil 

belajar yang sama atau lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi 

Lulusan (Kemendikbud, 2013).  

Karena itu, penyusunan K-13 mempertimbangkan tiga landasan pokok. 

Pertama, Landasan Yuridis K-13. Sebagai landasan yuridis K-13 adalah Pancasila 

dan UUD 1945, UU Sisdiknas, PP 19/2005, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi.   

Kedua, Landasan Filosofis K-13. Berkaitan anggapan akan pentingnya 

penerapan K-13, berbagai latar belakang dikemukakan oleh pemerintah.  Antara 

lain, adanya fenomena akhlak generasi muda yang semakin brutal, tidak jujur, 

tidak disiplin, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan 
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kasus pemaksaan kehendak yang sering muncul di Indonesia. Disamping isu 

moral, juga dikemukakan isu ekonomi, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, dan ketahanan pangan. Kecuali itu, ada yang lebih penting dari semua 

itu, yaitu demografi. Jumlah penduduk yang meledak harus bisa terserap pasar. 

Artinya, pendidikan tidak boleh hanya menciptakan buruh-buruh pabrik pasar 

tenaga kerja sistem kapitalisme.  

Karena itu, pendidikan harus menjadi sarana bagi warga negara untuk 

mendapatkan penghidupan yang layak, melalui perbaikan kurikulum dengan 

memperhatikan empat pilar, yaitu tantangan masa depan, kompetensi masa depan, 

fenomena mutakhir, dan persepsi masyarakat.   

 

Gambar: Alasan Pengembangan Kurikulum 
(Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-5) 

Ketiga, Landasan Empiris Kurikulum 2013. Dokumen K-13 (Kemendikbud, 

2012) menyatakan, landasan empiris K-13 adalah realitas bahwa perekonomian 

Indonesia terus tumbuh signifikan di tengah bayang-bayang resesi dunia, maka 

momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Untuk 

itu bangsa ini memerlukan generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, 

kreatif, ulet, jujur, dan mandiri, untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena 

hasil seleksi alam, namun karena hasil gemblengan pada tiap jenjang satuan 

pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya.  

http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-5
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Di samping itu, sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku 

bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu 

daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap 

ada. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu 

menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri 

sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai 

satu identitas bangsa Indonesia.  

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya kecenderungan bangsa ini 

untuk menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak 

sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, 

misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal dan perkelahian antarpelajar. 

Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut bersumber dari 

kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan 

bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu 

menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang 

belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Karena itu, 

perlu ada reorientasi dan reorganisasi beban belajar dan kegiatan pembelajaran 

pada kurikulum (Paparan Mendikbud, 16 Februari 2013).  

Berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan 

saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. 

Beban belajar ini bahkan secara kasat mata terwujud pada beratnya beban buku 

yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari 

banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Karena itu, 

kurikulum pada tingkat SD perlu diarahkan kepada peningkatan 3 (tiga) 

kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung (calistung) serta pembentukan 

karakter.  

Pengembangan K-13 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut 

(Kemendikbud, 2013). Pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang 
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pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Dengan demikian maka 

kurikulum sebagai rencana adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus 

dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu 

satuan atau jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas 

pengalaman belajar peserta didik di satu satuan atau jenjang pendidikan untuk 

menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana. Hasil belajar adalah 

perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di 

masyarakat. 

Dalam melaksanakan konsep tersebut maka standar kompetensi lulusan 

(SKL) ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program 

pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai Wajib Belajar 12 

Tahun maka SKL yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah 

kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses 

pendidikan selama 12 tahun. Selain itu, sesuai dengan fungsi dan tujuan jenjang 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta fungsi dan tujuan dari masing-

masing satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan maka pengembangan 

kurikulum didasarkan pula atas SKL pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

serta Standar Kompetensi Satuan Pendidikan.  

K-13 dilaksanakan berbasis kompetensi, yang ditandai oleh pengembangan 

kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan 

psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang 

termasuk pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata pelajaran. 

Kompetensi yang termasuk sikap dan keterampilan dikemas dalam setiap mata 

pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran dan diorganisasikan dengan 

memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan 

(organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran. 

K-13 didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan 

yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk Kemampuan Dasar dapat dipelajari 
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dan dikuasai setiap peserta didik (mastery learning) sesuai dengan kaidah 

kurikulum berbasis kompetensi. 

K-13 disusun dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip 

perbedaan kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas 

standar yang telah ditentukan (dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan). 

Karena itu, beragam program dan pengalaman belajar disediakan sesuai dengan 

minat dan kemampuan awal peserta didik. 

Implementasi K-13 berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik serta lingkungannya. K-13 mengakui bahwa peserta 

didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Karena itu, kegiatan 

pembelajaran bukan lagi monopoli guru melainkan berpusat pada keaktivan siswa. 

Untuk itu diperlukan model pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat 

secara aktif dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, dari awal sampai akhir. 

Bahkan, peserta didik dimungkinkan untuk meng-create topik pembelajaran 

senditi.  

K-13 tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, 

dan seni. K-13 dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 

budaya, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Sebab itu, konten 

kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, 

teknologi, dan seni;  membangun rasa ingin tahu dan kemampuan bagi peserta 

didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat hasil-hasil ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni.  

Prinsip yang dikembangkan dalam K-13 adalah relevansi tujuan pendidikan 

dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik 

dari lingkungannya dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip 

relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. Artinya, kurikulum 
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memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di 

lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk 

mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat. 

Berdasarkan pandangan teoretis di muka maka implementasi K-13 dalam 

pembelajaran calistung di SD menempati posisi strategis. Sesuai UU Sisdiknas 

Pasal 4 ayat 5 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, K-13 telah memuat 

kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan pengembangan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung.  Kompetensi dasar yang berkaitan dengan kemampuan 

berhitung  rumusannya untuk Kelas I ialah ”Menaksir hasil perhitungan dengan 

strategi pembulatan satuan, pembulatan puluhan, dan pembulatan ratusan”, untuk 

Kelas II ialah “Mengurai sebuah bilangan asli sampai dengan 500 sebagai hasil 

penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dua buah bilangan asli 

lainnya dengan berbagai kemungkinan jawaban”, dan untuk Kelas III ialah 

“Mengenal pecahan dan bilangan desimal, serta dapat melakukan penambahan 

dan pengurangan pecahan berpenyebut sama”.  

Persoalan mendasar yang ada dalam penerapan K-13 pada pembelajaran 

Calistung adalah kenyataan bahwa tidak semua materi yang mendukung suatu 

kompetensi dalam matematika dapat dengan mudah diintegrasikan dalam suatu 

tema yang mengintegrasikan beberapa matapelajaran. Setiap tema dalam buku 

ajar untuk SD Kelas I memadukan berbagai matapelajaran, termasuk bahasa 

Indonesia dan Matematika.  Kajian teoretis terhadap buku ajar untuk SD Kelas I 

memberi simpulan bahwa keterampilan membaca, menulis, dan berhitung tidak 

akan tumbuh secara maksimal. Hal ini akan terjadi juga pada kelas II dan III, 

mengingat bahwa di kelas-kelas tersebut sudah ditetapkan seluruh tema dan sudah 

dilengkapi seluruh kompetensi dasar. Ini berarti bahwa pembentukan keterampilan 

membaca, menulis, dan berhitung di kelas-kelas tersebut juga tidak maksimal.  

Agar implementasi K-13 dapat menumbuhkan keterampilan membaca, 

menulis, dan berhitung secara maksimal perlu adanya penguatan. Penguatan 
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tersebut diwujudkan dalam panduan yang operasional berbasis pendekatan 

saintifik dan bimbingan teknik. Penguatan ini juga sangat diperlukan karena 

perbedaan yang kadang-kadang sangat tajam antarpeserta didik karena 

kemampuan awal mereka yang tidak sama. Peserta didik kelas 1 SD tidak 

semuanya berasal dari TK atau PAUD. Selain itu, juga disebabkan latar belakang 

peserta didik yang berbeda-beda lingkungan, budaya, dan sebagainya. Pada sisi 

inilah kreativitas guru perlu diamati untuk mengetahui apakah mereka telah benar-

benar memahami konsep dasar K-13 ataukah belum memahami. Pengamatan 

terhadap implementasi K-13 tidak terbatas pada apa yang tertulis di dalam RPP 

melainkan juga pada proses pembelajaran di kelas. 

Dalam proses pembelajaran calistung, hal lain yang perlu mendapat 

perhatian adalah perubahan paradigma atau lebih tepatnya mindset para guru 

dalam proses pembelajaran. Hal itu mengingat substansi perubahan dari 

Kurikulum 2006 (KTSP) ke K-13 ini adalah perubahan proses pembelajaran, dari 

pola pembelajaran tradisional, yaitu guru menulis di papan tulis dan siswa 

mencatat di buku serta guru menerangkan dan siswa mendengarkan, menjadi 

proses pembelajaran yang lebih mengedepankan siswa untuk melakukan 

pengamatan, bertanya, mengeksplorasi, mencoba, dan mengekspresikannya. 

Proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif tersebut hanya mungkin 

terwujud bila mindset guru telah berubah. Guru yang telah memahami konsep 

dasar K-13 tidak lagi berpandangan bahwa mengajar harus di dalam kelas dan 

menghadap ke papan tulis. Mengajar bisa dilakukan di perpustakaan, kebun, tanah 

lapang, di sungai, dan di tempat lain di luar kelas.  

Pada sisi lain, perubahan mindset juga tampak ketika guru tidak lagi 

berperan sebagai pusat perhatian yang mengetahui segala hal. Pada tataran ini, 

guru lebih berperan sebagai fasilitator yang mengantarkan kreativitas siswa agar 

mencapai tingkat kedewasaan jasmani dan rohani secara mandiri.  
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Aspek-aspek penting dalam implementasi K-13 menyangkut empat dimensi 

kurikulum yaitu ide, desain, implementasi, dan hasil. Evaluasi terhadap dua 

dimensi kurikulum yaitu terhadap ide dan desain telah dilakukan selama proses 

pengembangan keduanya. Evaluasi terhadap dimensi implementasi kurikulum 

ditujukan untuk mengkaji rancangan yang dibuat oleh satuan pendidikan, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kegiatan pembelajaran. Sementara evaluasi 

terhadap hasil merupakan ranah kebijakan yang menjadi tanggung jawab stake 

holder.  

Penelitian ini mencakup dimensi ketiga dalam evaluasi K-13, yakni ranah 

implementasi. Pada ranah ini, kajian diarahkan pada tiga hal, yakni aspek 

perencanaan pembelajaran yang diwadahi dalam dokumen RPP, aspek proses 

pembelajaran yang menyangkut implementasi RPP yang telah disusun oleh guru 

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, dan aspek penilaian. 

Karakteristik K-13 yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya adalah 

dilaksanakannya penilaian autentik. Penilaian ini mencakup aspek afektif, 

psikomotor, dan kognitif secara simultan. Penilaian dilaksanakan baik dalam 

proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran selesai.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan ancangan deskriptif kuantitatif-kualitatif  (mix 

method). Ancangan tersebut sesuai karena penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan data dari dua sisi, yakni mengumpulkan data pada satu populasi 

tertentu dalam jumlah yang banyak untuk mengetahui tingkat persebaran dan 

homogenitas suatu fenomena, dan tujuan penelitian ini menghendaki fenomena 

yang muncul (data) diinterpretasi dan dimaknai secara mendalam. Dengan kata 

lain, penelitian ini menghendaki langkah-langkah interpretif agar fenomena yang 

muncul dapat disimpulkan dan memiliki makna yang dapat dipahami. Langkah-

langkah tersebut masuk dalam paradigma kualitatif.  
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Penelitian ini berlokasi di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.   

Propinsi Jambi. Populasi penelitian ini adalah SD dan guru di Muara Bulian. 

Penentuan sampel dilakukan 2 tahap. Pada tahap 1 diambil 10 SD dari semua SD 

negeri di Kota Muara Bulian. Ke 10 SD tersebut dipilih secara acak. Dari 10 SD 

tersebut ditetapkan 39 orang guru sebagai subjek. Selanjutnya, kepadanya 

diberikan kuisioner untuk mengungkap pemahaman subjek terhadap konsep K-13.    

Dari hasil kuisioner ditetapkan sampel tahap ke-2 dengan teknik purposive 

random sampling. Pada tahap ini dipilih 3 SD yang paling favorit dari 10 SD 

sampel tahap pertama. Dari 3 SD tersebut ditetapkan masing-masing 3 orang guru 

kelas 1,2, dan 3, sehingga kemudian diperoleh 9 orang guru sebagai subjek. Pada 

tahap ini subjek akan diamati dalam melaksanakan pembelajaran calistung di 

kelas, sebagai wujud pelaksanaan K-13.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuisioner dan 

lembar observasi.  Lembar kusioner digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

pemahaman guru terhadap konsep K-13. Lembar observasi digunakan untuk 

pengetahui fisik RPP, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.   

Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dengan langkah-

langkah sebagai berikut. Pertama, guru diminta untuk mengisi lembar kuisioner 

yang telah disiapkan. Kedua, RPP yang telah dibuat oleh guru dikumpulkan, 

kemudian dianalisis isinya. Ketiga, dilakukan observasi non-partisipan untuk 

mengonfirmasi implementasi RPP dalam proses pembelajaran dan mengamati 

kegiatan penilaian. Keempat, dokumen nilai yang telah dibuat oleh guru dianalisis 

untuk mengetahui format dan langkah-langkah penilaian.   

Analisis data dilakukan dengan teknik klasifikasi, kategorisasi, dan 

distribusi. Selanjutnya dilakukan persentase untuk mendeskripsi implementasi K-

13 dari sisi klasifikasi, kategori, dan distribusi.    

Analisis kuantitatif dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (1) 

pencarian distribusi frekuensi sesuai butir-butir kuisioner, (2) pengategorian 
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distribusi frekuensi berdasarkan kuesioner  yang  telah  dikembangkan  Unit  

Kerja  Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk  keperluan  Monev  K-13.   

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mengetahui implementasi K-13 pada tataran konseptual dilaksanakan 

pengumpulan data menggunakan lembar kuaisioner. Kuisioner diberikan kepada 

39 orang guru (responden) yang berasal dari 10 SD di Kota Muara Bulian. Kepada 

responden diberikan 28 pertanyaan yang merupakan penjabaran dari  6 aspek K-

13, yaitu: (1) umum (2 pertanyaan), (2) Kerangka Dasar Kurikulum 2013 (3 

pertanyaan), (3) Buku Guru (7 pertanyaan), (4) Buku Siswa (4 pertanyaan), (5) 

Pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran saintifik (7 pertanyaan), dan (6) 

Penilaian Otentik (5 pertanyaan). Hasil penelitian menunjukkan: (1) penguasaan 

rata-rata untuk aspek umum 100%, (2) aspek Kerangka Dasar 49,12%, (3) aspek 

Buku Guru 51,87%, (4) aspek Buku Siswa 73,02%, (5) aspek Pengetahuan 

tentang pendekatan pembelajaran saintifik 73,30%, dan (6) aspek Penilaian 

Otentik 100%.  

Berdasarkan hasil kuisioner dilakukan pengumpulan data melalui observasi. 

Pengumpulan data tersebut sekaligus sebagai klarifikasi terhadap hasil penelitian 

yang dilakukan melalui instrumen kuisioner.  

Observasi fokus pada tiga aspek, yaitu: (1) RPP yang dibuat oleh guru, (2) 

kegiatan pembelajaran, dan (3) kegiatan penilaian. Ketiga aspek tersebut diambil 

dari kriteria umum implementasi K-13 menurut Buku Pedoman K-13 

(Kemendikbud, 2013).  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pada aspek RPP, sebagian besar 

subjek (8 dari 9 guru) telah mampu menyusun RPP dengan baik. RPP yang 

disusun oleh guru telah memenuhi kriteria K-13, yaitu: (1) Implementasi 

Kerangka Dasar K-13, (2) Pemanfaatan Buku Guru, (3) Pemanfaatan Buku Siswa, 

(4) Implementasi Pendekatan Saintifik, dan (5) Rancangan Penilaian Autentik. 
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Selanjutnya, pada aspek Kegiatan Pembelajaran, 7 dari 9 orang subjek telah 

melaksanakan pembelajaran menurut K-13, baik pada kegiatan Pendahuluan, Inti, 

maupun Penutup. Sisanya, yang 2 orang, kurang memenuhi ketentuan pada sub-

aspek Sumber Belajar. Pada umumnya subjek kurang mampu memanfaatkan 

sumber-sumber belajar dari alam sekitar (lingkungan kelas, sekolah, benda-benda, 

dan sebagainya). Pada sub aspek ini, subjek cenderung mempertahankan 

kebiasaan mengajar konvensional: belajar di dalam kelas, menggunakan media 

dan sumber belajar yang telah disiapkan sebelumnya, aktivitas pembelajaran 

terpaku pada apa yang ada di dalam kelas.  

Pada aspek Penilaian Autentik, sebagian besar subjek tidak melaksanakan 

penilaian sikap dan penilaian proses. Subjek juga tidak tampak 

mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, perilaku dan keterampilan peserta 

didik. Sebaliknya, penilaian aspek keterampilan dan pengetahuan pada umumnya 

telah dilaksanakan dengan baik.  

Dari hasil penelitian ini diketahui implementasi K-13 dalam pembelajaran 

caslistung di SD kelas rendah menunjukkan fenomena yang cukup bagus. 

Pemahaman guru tentang konsep-konsep K-13 ada pada tataran yang cukup 

memadai. Pada aspek persiapan pembelajaran, guru telah menunjukkan 

kemampuan yang baik dalam menyusun RPP. Selanjutnya, pada aspek 

Pelaksanaan Pembelajaran, guru telah menuangkan pemahamannya tersebut 

dengan cukup baik. Akan tetapi pada aspek Penilaian Autentik, guru belum 

menunjukkan kemampuan mengimplementasikannya dengan memadai. Hal itu 

diduga karena sistem penilaian autentik sangat berbeda dengan sistem penilaian 

yang selama ini dikenal oleh guru.  

Kurikulum pada dimensi proses adalah realisasi ide dan rancangan 

kurikulum menjadi suatu proses pembelajaran. Guru adalah tenaga kependidikan 

utama yang mengembangkan ide dan rancangan tersebut menjadi proses 

pembelajaran. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan 
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guru  yang akan diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Peserta 

didik berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung peserta didik. Karena itu, proses 

pembelajaran harus memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi 

dari yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan.  

Penjabaran SKL pada realitas pembelajaran menuntut guru untuk memiliki 

pengetahuan dan wawasan yang luas tentang berbagai hal. Misalnya, prestasi bangsa 

di masa lalu, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa 

mendatang. Hal itu tidak terlalu sulit bagi guru di kota yang memiliki sumber 

daya yang memadai, akses kepada sumber belajar yang luas, performan pribadi 

yang tinggi karena ditunjang oleh tingkat pendidikan yang tinggi pula. Persoalan 

menjadi berbeda manakala menyangkut guru-guru SD di daerah. 

Dengan segala keterbatasannya, guru SD di daerah tentu saja tidak dapat 

disamakan dengan guru SD di kota besar. Sumber daya yang pas-pasan, akses 

kepada sumber belajar yang terbatas, dan tingkat pendidikan minimal tentu saja 

kurang mendukung tuntutan kinerja guru yang tinggi. Pada sisi ini dapat 

dimaklumi jika hasil kuisioner tentang pemahaman guru terhadap konsepsi K-13 

kurang memadai. Namun demikian, kenyataannya dalam observasi pada kegiatan 

pembelajaran ditemukan hal yang berbeda. 

Pada realitas pembelajaran, K-13 telah diimplementasikan dengan cukup 

baik oleh para guru SD (subjek). Kelemahan pada tataran konsep ternyata tidak 

linier dengan praktik pembelajaran. Hal itu dapat dimengerti karena para guru 

sasaran (subjek) pada umumnya telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 

10 tahun. Pengalaman itulah yang mendukung kemampuan praktik mengajar yang 

tinggi. 

 

Agar implementasi K-13 dapat menumbuhkan keterampilan membaca, 

menulis, dan berhitung secara maksimal perlu adanya penguatan. Penguatan 
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tersebut diwujudkan dalam panduan yang operasional berbasis pendekatan 

saintifik dan bimbingan teknik. Penguatan ini juga sangat diperlukan karena 

perbedaan yang kadang-kadang sangat tajam antarpeserta didik karena 

kemampuan awal mereka yang tidak sama. Peserta didik kelas 1 SD tidak 

semuanya berasal dari TK atau PAUD. Selain itu, juga disebabkan latar belakang 

peserta didik yang berbeda-beda lingkungan, budaya, dan sebagainya. Pada sisi 

inilah diperlukan beragam penguatan, termasuk pelatihan dan supervisi.   

Simpulan dan Saran 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penguasaan 

guru terhadap konsep K-13 dapat diseskripsikan sebagai berikut: (1) Penguasaan 

rata-rata guru SD terhadap K-13 untuk aspek umum 100%, (2) aspek Kerangka 

Dasar 49,12%, (3) aspek Buku Guru 51,87%, (4) aspek Buku Siswa 73,02%, (5) 

aspek Pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran saintifik 73,30%, dan (6) 

aspek Penilaian Otentik 100%.  

Kedua, implementasi K-13 pada pembelajaran calistung di SD menunjukkan 

bahwa pada aspek RPP, sebagian besar subjek (8 dari 9 guru) telah mampu 

menyusun RPP baik. RPP yang disusun oleh guru telah memenuhi kriteria K-13, 

yaitu: (1) Implementasi Kerangka Dasar K-13, (2) Pemanfaatan Buku Guru, (3) 

Pemanfaatan Buku Siswa, (4) Implementasi Pendekatan Saintifik, dan (5) 

Rancangan Penilaian Autentik.  

Ketiga, implementasi K-13 pada aspek Penilaian Autentik menunjukkan 

bahwa sebagian besar guru tidak melaksanakan penilaian sikap dan penilaian 

proses. Guru juga tidak tampak mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, 

perilaku dan keterampilan peserta didik. Sebaliknya, penilaian aspek keterampilan 

dan pengetahuan pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik.  
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