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ABSTRAK 
 

Sarifa Aini, Rini. 2017. “Implementasi kurikulum 2013 di Kelas IV SDN 112/I 

Perumnas”. Pembimbing I.DR. Yantoro, M.Pd; Pembimbing II. Drs. 

Faizal Chan,S.Pd, M.Pd. 
 

 

Keywords: Implementation of Curriculum 2013 
 

 Curriculum 2013 is a curriculum still applied by the government to replace the 

Education Unit Level Curriculum (KTSP) which has been valid for approximately 6 

years. The 2013 curriculum enters its testing period in 2013 by turning some schools 

into experimental schools. In 2014, the 2013 curriculum has been implemented in Class 

I, II, IV, and V.  
 This study aims to describe learning planning, implementation of learning, 

assessment of learning that teachers meet in the implementation of Curriculum 2013 in 

class IV SDN 112 / I Perumnas.  
 This research uses descriptive qualitative research type because the researcher 

wanted to describe a phenomenon in accordance with the actual situation experienced 

by the research subject, in this study the researcher wanted to describe how the 

implementation of Curriculum 2013 in one elementary school 112 State, in accordance 

with the actual situation experienced by the research subject . Data obtained as a 

reference in describing the implementation of the 2013 curriculum is obtained based on 

the results of observation, interviews, and documentation, with the researchers 

themselves as a key instrument. The data collected are data on the implementation of 

the 2013 curriculum that includes the activities of planning, implementation, and 

assessment of learning based on the Curriculum 2013 and the data is presented in the 

form of words.  
 Data analysis through data reduction, data presentation, and conclusion. Technique 

examination of data validity use triangulation. The results showed that the teacher steps 

in preparing the RPP is choosing the theme, reviewing the teacher's book, reviewing the 

syllabus, then preparing the RPP. RPP in the compilation of teachers is in accordance 

with the concept of Curriculum 2013.  
 Based on the research results can be concluded that the implementation of the 2013 

curriculum in the IVA class has been done well. The implementation of the 2013 

curriculum in the IVA class has the support of the IVA class teachers who have 

followed the 2013 curriculum rollout, the government that helps with teacher and 

student handbooks, schools that provide Information Technology and Technology 

facilities. However, the lack of students' understanding of learning materials.      
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I PENDAHULUAN  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta tuntutan 

peningkatan mutu pembelajaran semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan 

pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Perkembangan IPTEK juga 

mendorong penciptaan media pembelajaran yang kreatif. Untuk memenuhi tuntutan 

tersebut, tugas yang diemban oleh guru atau pengajar adalah mampu menciptakan 

secara inovatif dan kreatif alat-alat teknologi untuk membantu berlangsungnya proses 

belajar mengajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran. 
 

Dalam undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam Saminanto (2013:1) 

tentang sistem pendidikan Nasional. Pasal 1, ayat 1 yaitu: “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan akhlak mulia, serta 
 

keterampilan yang diperlukkan dirinya, masyarakat, bangsaa dan Negara”. 
 

Pendidikan Dasar merupakan fondasi dasar dari semua jenjang sekolah 

selanjutnya. Diungkapkan Mohammad Ali mantan Direktur Jendral Pendidikan Islam 

Kementrian Agama dalam Prastowo (2013:13) sebagai berikut: “Bahwa tujuan 

penyelenggaraan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) adalah menyiapkan siswa 

agar menjadi manusia yang bermoral, menjadi manusia yang bermoral, menjadi 

warganegara yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjadi orang 

dewasa yang mampu memperoleh pekerjaan. Dan secara operasional, tujuan pokok 

pendidikan dasar adalah membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

intelektual dan mentalnya, proses perkembangan secara individu yang mandiri, proses 

perkembangan sebagai makhluk social, belajar hidup menyesuaikan diri dengan 
 

berbagai perubahan, dan meningkatkan kreativitas”. 
 

Banyak hal yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang 

bernutu dan berkualitas, mulai dari akar sampai ke ujung permasalahan pendidikan di 

negeri kita ini, seperti perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan mutu dan 

kulitas tenaga pendidik, bahkan perubahan kurikulum pun dilakukan demi mencapai 

pendidikan yang bersaing dengan negara-negara maju. 
 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk 

menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama 

kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaanya di tahun 2013 

dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, 

kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II, IV, dan V sedangkan untuk SMP Kelas 

VII dan VIII dan SMA Kelas X dan XI. Diharapkan, pada tahun 2015 telah diterapkan 

di seluruh jenjang pendidikan. Namun harapan itu tidak sesuai dengan kenyataaan. 
 

Pada tanggal 5 Desember 2015 Menteri Pendidikan dan kebudayaan 

mengumumkan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013. Bagi sekolah-sekolah yang 

baru melaksanakan kurikulum ini selama satu semester. Berbagai alasan yang muncul 

kepermukaan, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi terhadap kurikulum 2013, 

kemudian banyak guru yang belum mengerti tentang kurikulum 2013 dan berbagai 

alasan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan sebuah kurikulum sangat ditentukan oleh 
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pelaksananya, di mana guru sebagai aktor utama dalam penerapan kurikulum tersebut. 

Fenomena penghentian pelaksanaan kurikulum 2013 di lapangan bagi sekolah yang baru 

melaksanakannya memungkinkan ada kesulitan bagi guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 tersebut. 
 

 

II KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Kurikulum 2013 
 

Kurikulum merupakan sistem kependidikan secara umum yang diatur oleh 

pemerintah dan terus berkembang sesuai tantangan zaman di masa yang akan datang. 

Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-

integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam 

menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi 

perkembangan masa depan. 
 

2.1.1 Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013 
 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tebaru yang diterapkan dalam kegiatan 

belajar mengajar di negara kita dewasa ini. Kurikulum 2013 bertujuan memberikan ilmu 

pengetahuan secara utuh kepada siswa dan tidak terpecah-pecah. Kurikulum ini 

menekankan pada keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru 

berperan sebagai fasilitator. 
 

2.1.3 Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 
 

Menurut Supardi (2013) Materi Pelatihan Kurikulum 2013 di SDN 55/1 Sridadi 

tahun 2014 kurikulum merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian 

pendidikan. 
 

Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2013 mengemukakan ada 14 ciri 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu: 1), dari siswa diberi tahu menuju siswa 

mencari tahu 2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis 

aneka sumber 3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah 4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 

kompetensi 5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu 6) mata pelajaran 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu 7) dari 

pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban 

yang kebenarannya multi dimensi; 8) dari pembelajaran verbalisme menuju 

keterampilan aplikatif, 9) pada peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan 

fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills), 10) pembelajaran yang 

mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang 

hayat, 11) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing 

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 

mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani), 12) 

Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, 13) pembelajaran 

menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana 

saja adalah kelas. Prinsip ini Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
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untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, 14) pengakuan atas 

perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 
 

2.2 Kegiatan Belajar 
 

Menurut Subroto. B.S ( 2009:2) Proses belajar merupakan inti dari kegiatan 

diluar sekolah. Agar tujuan pendidikan dan pengajaran berjalan dengan benar maka 

perlu pengadministrasian kegiatan belajar dan mengajar, yang lazim disebut 

administrasi kurikulum. 
 

2.3 Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 
 

Kementrian pendidikan dan kebudayaan (2013:9) pembelajaran tematik terpadu 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut 

memberikan pengalaman bermakna pada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaannya 

pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema 

yang telah ditetapkan. 
 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu pembelajarannya lebih berpusat 

pada siswa, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran, dengan kata lain 

pembelajaran terfokus pada siswa. Dan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah 

(saintifik) yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mngelolah informasi 

dan mengkomunikasikan. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan 

kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 
 

2.3.1 Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran 
 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalahpembelajaran yang terdiri atas 

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

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

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

menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-langkah tersebut dapat 

dilanjutkan dengan kegiatan mencipta. Kurikulum 2013 mengembangkan sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 
 

Untuk mendapatkan data awal peneliti melakukan observasi tahap pertama pada 

awal bulan November tahun 2015 ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan peneliti 

untuk melihat permasalahan tentang implementasi proses pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 di SD N 55/1 Sridadi, kemudian peneliti melakukan wawancara 

mendalam kepada informan yang akan memeberikan informasi tentang penelitian yang 

dilakukan, wawancara dilakukan peneliti untuk memperdalam informasi dan 

memperkuat data observasi agar peneliti mampu menemukan jawaban terhadap 

permasalahan yang terjadi. Setelah data dari observasi dan wawancara terkumpul  
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peneliti memerlukan data tambahan yang memperkuat data yang telah didapatkan 
melalui dokumen dan arsip dalam bentuk catatan atau file-file dari lokasi penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 
 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisa berdasarkan observasi, 

wawancara dan data lainnya, kemudian data tersebut dianalisis dengan model milles dan 

huberman dengan tahapan sebagai brikut : 
 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 
 

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk merangkuum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokouskan hal-hal yang penting dari data yang begitu 

banyak yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data berikutnya. 
 

2. Penyajian Data (Data Display) 
 

Setelah data di reduksi, peneliti melakukan penyajian data (display data) hal ini 

dilakukan peneliti dengan membuat uraian singkat,yang akan membantu peneliti untuk 

mendapatkan data yang sesuai dalam penelitian ini. 
 

3. Penyimpulan (Verification) 
 

Setelah penyajian data selesai, peneliti melakukan penyimpulandari data yang 

didapatkan, penyimpulan ini bersifat sementara dan akan beubah jika tidak ditemukan 

bukti-bukti yang mendukung pada tahap penggumpulan data berikutnya, tapi apabila 

kesimpulan ini mendapatkan bukti-bukti yang kuat, maka kesimpulan itu boleh 

dikatakan valid atau benar. 
 

3.7 Keabsahan Data  
Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan 

 
data. 

 
1. Triangulasi sumber 

 

Triangulasi sumber merupakan kegiatan peneliti mengecek keabsahan data dengan 

membandingkan apa yang dikatakan oleh infoman satu dengan informan lainnya 

sehingga peneliti dapat melihat perbedaan dan kesamaan data yang didapatkan oleh 

peneliti dan mendapatkan kadar kebenaran atau keabsahan data dari informan. 
 

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 
 

Triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang 

dilakukan peneliti dengan membandingkan data yang didapat oleh peneliti melalui tiga 

teknik pengumpulan data tersebut, baik itu teknik observasi, teknik wawancara dan 

teknik dokumentasi, sehingga data yang peneliti dapatkan melalui teknik obsrvasi, 

wawancara dan dokumentasi dapat dilihat perbedaan dan prsamaanya, sehingga peneliti 

dapat menemukan keabsahan data penelitian. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai implementasi kurikulum 

2013 di kelas IV SDN 112/I Perumnas dijelaskan bahwa untuk mengimplemntasikan 

kurikulum 2013 perlu mendapatkan dukungan oleh semua perangkat pendidikan untuk 

mencapai keberhasilan kurikulum 2013 yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki 
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kemampuan yang diharapkan dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diterapkan di 

SDN 112/I Perumnas sejak tahun ajaran 2013/2014. Kepala sekolah dan beberapa guru 

telah mengikuti pelatihan kurikulum 2013. Dalam implementassi kurikulum 2013 di 

kelas sudah terlihat baik, guru sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, 

melaksanakan proses dan melakukan penilaian pembelajaran sesuai kurikulum 2013. 

Dalam pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian dari 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajarn, dan 

hambatan dalam implementasi Kurikulum 2013 di kelas IV SDN 112/I Perumnas serta 

upaya mengatasi hambatan tersebut. 
 

1. Perencanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 
 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran termasuk proses pembelajaran 

Kurikulum 2013, terlebih dahulu guru membuat perencanaan pembelajaran. 

Permendibud Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah Bab III perencanaan pembelajaran (2013:5) 

menyatakan bahwa Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan 

Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Akan tetapi 

dalam penelitian ini, dalam Kurikulum 2013 guru menggunakan bentuk rancangan 

perencanaan pembelajaran lainnya yaitu Buku Guru. 
 

Dapat disimpulkan bahwa guru tetap melakukan tahapan memetakan KD dan 

indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah dipilih, dan ditambah dengan 

menganalisis SKL serta KI, dan tahapan tersebut masuk dalam tahapan mengkaji buku 

guru. Sedangkan pada tahapan yang ada pada Panduan Teknis Penyusunan RPP di SD 

dalam modul pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Semester II Kelas IV terdapat 

langkah menyusun Silabus Tematik sementara guru menggunakan silabus tematik yang 

sudah diberikan oleh pemerintah. 
 

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPP tematik yang dibuat oleh guru, 

komponen-komponen RPP tematik yang dibuat guru sudah sesuai dengan komponen-

komponen RPP tematik berdasarkan Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 

2013 Semester II kelas IV RPP, hanya saja dalam RPP tematik yang dibuat guru tidak 

dicantumkan materi pokok, dan pada RPP tematik yang dibuat guru ditambahkan 

komponen RPP berupa sumber dan alat pembelajaran. Walaupun sebenarnya media, alat 

dan sumber pembelajaran sudah dicantumkan dalam RPP tematik yang dibuat guru juga. 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 
 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, di awal semester guru kelas I dan IV 

seluruhnya mendapatkan bekal dari kepala sekolah, LPMP, Instruktur Nasional di 

Jakarta berupa sosialisasi-sosilisasi dokumen kurikulum, analisis materi ajar, dan 

sosialisasi terkait dengan penyusunan perancangan model pembelajaran, dan analisis 

model belajar. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

gambaran Kurikulum 2013, Kepala sekolah menyiapkan ketersediaan fasilitas yang 

terdiri dari penyediaan fasilitas wifi untuk koneksi internet, menyediakan media-media 

yang dibutuhkan, berusaha menyediakan buku guru dan buku siswa, peningkatan sarana 

dan prasarana sekolah, bentuk pengembangan profesi dalam bentuk KKG, 
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melaksanakan pelatihan-pelatihan kompetensi seperti melatih kompetensi 

memanfaatkan lingkungan serta ICT atau TIK pada guru-guru yang bersangkutan. 
 

Pendampingan, sosialisasi, serta pemberian fasilitas yang diupayakan oleh kepala 

sekolah diharapkan mampu membekali guru untuk siap melaksanakan pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan isi pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013. 

Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh guru terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 
 

Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 61 A Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum (2013:43), yang 

manyatakan bahwa tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci bahwa 

mengenai pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran Kurikulum 

2013 kegiatan-kegiatan yang dilakukan terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup. 
 

3. Penilaian Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 
 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru menggunakan 

penilaian autentik sebagai pendekatan penilaian pebelajaran dalam Kurikulum 2013. 

Hal itu sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab V penilaian hasil dan 

proses pembelajaran (2013:11) yang menyatakan bahwa penilaian proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai 

kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Dalam penilaian pembelajaran 

Kurikulum 2013, guru menilai proses dan hasil belajar siswa melalui 3 kompetensi yaitu 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 
 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, guru menyebutkan bahwa dalam 

kaitanya dengan penilaian pembelajaran Kurikulum 2013, Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) untuk kompetensi/ aspek pengetahuan lebih rendah dari KKM pada Kurikulum 

sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Kurikulum 2013 kompetensi pengetahuan bukan 

menjadi kompetensi utama yang dinilai. Di tingkat SD, Kompetensi utama yang dinilai 

sekarang adalah kompetensi sikap dan keterampilan siswa. 
 

Hal ini sesuai dengan tujuan pengembangan Kurikulum 2013 berdasarkan 

Permendikbud (2013:4) nomor 57 tahun 2014 tentang kerangka dasar dan struktur 

kurikulum sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang menyimpulkan bahwa kompetensi 

sikap dan keterampilan mendapat porsi yang besar dalam pembelajaran Kurikulum 

2013. 

 

V. KESIMPULAN DAN 
SARAN 5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kurikulum 2013 di 

kelas IV SDN 112/I Perumnas, dapat disimpulkan bahwa di kelas IV SDN 112/I 

Perumnas telah mengimplementasikan kurikulum 2013 sejak tahun 2013/2014. Adapun 

dalam proses 
 
 
 
 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI Page | 8 



 

persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian yang disesuaikan 

dengan kurikulum 2013. 
 

Implementasi kurikulum 2013 di kelas IV SDN 112/I Perumnas mendapatkan 

dukungan dari guru yang telah mengikuti pelatihan kurikulum 2013, pemerintah yang 

membantu dengan buku pegangan guru dan siswa, sekolah yang menyiapkan fasilitas 

Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Akan tetapi kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran menjadi salah satu kendala dalam implementasi 

kurikulum 2013 di kelas IV SDN 112/I Perumnas.  
5.2 Saran  

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada guru 

untuk mengharapkan adanya kunjungan ke luar untuk keperluan pembelajaran anak, di 

awal semester atau jauh sebelum pembelajaran yang dimaksudkan diajarkan guru 

terlebih dahulu merencanakan dengan matang pelaksanaan kunjungan tersebut dengan 

bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua. 
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