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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pelaksanaan sebuah lembaga pendidikan diperlukan suatu panduan 

yaitu kurikulum yang menjadi arah dan acuan lembaga tersebut dikelola dan bagi 

guru selaku tenaga pendidik agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional tepatnya dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) pasal 1 ayat 9, disebutkan bahwa 

kurikulum adalah  “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.
1
 

Dari yang tertera dalam Undang-Undang tersebut, maka kurikulum 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan, memiliki kedudukan yang 

strategis dalam kegiatan pembelajaran karena akan menentukan proses dan hasil 

sebuah pendidikan yang dilaksanakan.  

Mulyasa mengatakan, dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu 

sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan 

pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. 

Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan 

secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Perubahan dan 

pengembangan kurikulum harus memiliki visi dan arah yang jelas, mau 

dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut.
2
  

                                                           
1
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 9. 
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Adanya keinginan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan 

sesuai dengan tuntutan zaman, maka pada tahun pelajaran 2014/2015 pemerintah 

memberlakukan kurikulum 2013 (K-13) sebagai perubahan terhadap kurikulum 

sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).   

 Perubahan KTSP menjadi K-13 ini memang merupakan suatu langkah 

maju dari pemerintah Indonesia dalam pendidikan. K-13 bertujuan menciptakan 

generasi yang lebih baik dan berkualitas, baik dari segi penguasaan pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), maupun sikap (attitude). Sholehah Hidayat 

mengatakan orientasi K-13 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan 

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

(knowledge). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa secara konseptual, K-13 

dicita-citakan mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas komprehensif 

yakni tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga cerdas emosi,  sosial dan 

spritualnya serta terampil.
3
 

Selain itu, Mendikbud Mohammad Nuh yang dikutip oleh mulyoto pada 

Kompas 11 maret 2013 mengatakan bahwa K-13 menekankan pada 

pengembangan kreativitas siswa dan penguatan karakter. Karena itu, kurikulum 

ini akan memenuhi tiga komponen utama dalam pendidikan secara berimbang: 

Pengetahuan, keterampilan dan sikap.
4
   

Kurikulum dan pembelajaran dalam proses pendidikan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Kurikulum tidak akan berarti tanpa diimplementasikan dalam 

                                                           
3
Sholehah Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, Bandung: Remaja Rosdakarya 

Offset, 2013, h. 22.  
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Mulyoto, Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013, Jakarta: Prestasi Pusaka, 2013, 

h. 115. 
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proses pembelajaran, sebaliknya pembelajaran tidak akan efektif tanpa didasarkan 

pada kurikulum sebagai pedoman. Berbicara tentang pembelajaran, maka guru 

berperan besar  didalamnya. Karenanya, bagaimanapun ideal dan sempurnanya 

dokumen kurikulum akan tetap bergantung pada guru sebagai implementator 

kurikulum dalam konteks pembelajaran di sekolah. 

Dalam membina K-13 ini guru dituntut untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya. Untuk menciptakan generasi berpengetahuan tinggi, berketerampilan, 

dan berkarakter bagus, diperlukan guru yang pengetahuan, keterampilan, dan 

karakternya dapat diandalkan, untuk itu guru perlu meningkatkan kualitas dan 

kreativitas dirinya agar pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan 

dapat berkembang sesuai dengan profesionalismenya.  

Pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kurikulum 2013 adalah 

pembelajaran tematik-integratif. Menurut Sutirjo dan Sri Astuti Mamik yang 

dikutip oleh Mulyoto, pembelajaran tematik-integratif adalah pembelajaran yang 

mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema pembahasan.
5
 

Maksudnya, dalam pembelajaran tematik integratif ini, materi pelajaran 

disampaikan dalam bentuk tema-tema yang mengintegrasikan beberapa mata 

pelajaran. Kompetensi dari berbagai mata pelajaran juga diintegrasikan ke dalam 

berbagai tema tersebut. 

Untuk melaksanakan pembelajaran tematik ini sangat dibutuhkan guru 

yang kreatif. Kreatif menemukan subtema-subtema yang aktual, kreatif 

                                                           
5
Ibid, h. 118.   
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mengintegrasikan materi pelajaran ke dalamnya, kreatif menemukan media dari 

lingkungan dan kreatif dalam memunculkan pesan moral dalam pembelajaran.
6
 

Selain tematik-integratif, K-13 juga menuntut perubahan pola 

pembelajaran dari teaching centered learning (TCL) ke arah student centered 

learning (SCL).
7
 

Sistem evaluasi  yang digunakan dalam pembelajaran juga menyeluruh. 

Tidak hanya mengukur pencapaian kemampuan siswa dalam ranah kognitif 

(penguasaan materi pelajaran), tetapi juga pencapaian kemampuan siswa dalam 

ranah psikomotorik (keterampilam), dan pencapaian kemampuan siswa dalam 

ranah afektif (sikap). Evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif bisa 

menggunakan soal tertulis, evaluasi untuk mengukur kemampuan psikomotorik 

bisa berdasarkan penilaian terhadap produk pembelajaran, dan evaluasi untuk 

mengukur kemampuan afektif bisa menggunakan tes wawancara atau pengamatan 

selama proses pembelajaran.
8
 

Adanya perubahan pada sistem pembelajaran dan pencapaian dalam 

pembelajaran yang terkesan ribet inilah yang membuat guru kesulitan dalam 

menerapkan K-13. Selama ini guru terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan 

satu arah dari guru ke siswa dan guru sumber informasi yang dominan karena 

kurikulum yang ada selama ini materi pelajarannya sangat banyak dan disajikan 

                                                           
6
Ibid, h. 120. 

7
E. Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015, Cet. Ke-II, h. 48.  
8
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secara parsial. Dan sistem evaluasi yang hanya mengutamakan tercapainya aspek 

kognitif.   

Guru sebagai pemimpin terkecil disebuah lembaga pendidikan khususnya 

pemimpin di dalam kelas, haruslah memiliki prinsip-prinsip manajemen yang 

meliputi; perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating) dan evaluasi (controlling) dalam  mengelola sumber daya dan 

informasi pengetahuan melalui proses pembelajaran agar tujuan yang ditetapkan 

tercapai dengan efektif dan efisien baik proses maupun hasilnya.  

Berdasarkan observasi awal  peneliti di MIN 1 Kota Palangka Raya,      

peneliti menemukan: 

a. Paradigma (mindset) guru dalam proses pembelajaran masih belum berubah. 

perubahan kurikulum dianggap hal yang biasa. Padahal perubahan kurikulum 

membutuhkan penyesuaian pola pikir terutama guru, agar guru menyadari dan 

memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan kurikulum 

tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah.  

b. Kesulitan menerapkan model pembelajaran tematik-integratif karena 

kualifikasi pendidikan guru mayoritas Pendidikan Agama Islam (PAI).  

c. Kesulitan menerapkan pola pembelajaran student centered learning (siswa 

sebagai pusat pembelajaran) karena untuk menerapkan pola ini guru harus 

memiliki kreativitas yang tinggi dan dukungan sarana dan prasarana dari 

madrasah dan lingkungan sekitar madrasah yang memadai. 

d. Kesulitan lainnya adalah menerapkan pendekatan scientific approach 

(pendekatan saintifik) dalam proses pembelajaran. 
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e. Kesulitan dalam melakukan penilaian khususnya pada penilaian proses yang 

berkaitan dengan  aspek afektif dan psikomotorik.  

f. Kesulitan dalam penulisan dan pengisian rapor K-13. 

Meskipun penerapan K-13 dirasakan sulit bagi guru tetapi tetap harus 

dilaksanakan, karena aturan pemerintah dalam pendidikan demikian, bahwa 

pelaksanaan pendidikan di Indonesia menggunakan K-13.  

Dari hasil obeservasi di atas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana 

manajemen kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran khususnya guru kelas IV  

yang mengajar mata pelajaran umum baik dari segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan maupun penilaian, faktor-faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya 

serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam manajemen K-13 

tersebut.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana manajemen kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen kurikulum 2013 di MIN 1 

Kota Palangka Raya.? 

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan  manajemen kurikulum 

2013.? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  
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1. Mengetahui  manajemen kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen kurikulum 2013 di 

MIN 1 Kota Palangka Raya. 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk  mengatasi hambatan dalam 

manajemen kurikulum 2013. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis bagi pengembangan manajemen pendidikan. Manfaat teoritis dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen Kurikulum 2013 di MIN 

1 Kota Palangka Raya. 

Sedangkan signifikansi praktis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi sekolah/madrasah lain, penelitian ini dapat menjadi pola yang diterapkan 

di sekolah/madrasah khususnya yang berkaitan dengan manajemen Kurikulum 

2013.   

2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang manajemen kurikulum 

2013. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi wacana bagi madrasah-

madrasah atau sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum yang sama dalam 

merencanakan proses pembelajaran dengan baik, mengimplementasikan 

kurikulum dengan tepat serta melaksanakan evaluasi pada proses dan hasil 

pembelajaran dengan mudah. Dengan kata lain, penelitian ini mempunyai  nilai 

transferabilitas bagi madrasah atau sekolah lain. 

3. Bagi peneliti-peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

pijakan motivasi untuk para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh 
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perihal manajemen kurikulum 2013 pada lembaga pendidikan dengan ruang 

lingkup yang lebih banyak, sehingga menambah pengetahuan tentang 

manajemen pendidikan di madrasah atau sekolah yang lebih handal dan dapat 

dikembangkan serta diterapkan  di madrasah/sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka teori 

1. Pengertian Manajemen 

Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, tertib 

dan teratur. Sesuatu tidak boleh dilakukan asal-asalan. Rasulullah Saw. 

bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani. 

ٍْ َعبئَِشتَ  ٌَّ انَُّبِيَّ َصهَّٗ   َع َسهَّىَ أَ َٔ  ِّ َم : قَبلَ   هللاُ َعهَْي ًِ ٌَّ هللاَ يُِحبُّ إَِذا َع إِ

ٌْ يُْتقَُُِّ  ًلا أَ ًَ  (زٔاِ تبساَٗ)اََحُدُكْى َع

Artinya: Dari Aisyah r.a., “Sesungguhnya Allah sangat mencintai 

orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, 

terarah, jelas dan tuntas)”.
9
 

 

 

Segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, tertib dan teratur itu 

mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan Rumah Tangga sampai 

dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara. Semua itu 

diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam sebuah manajemen 

agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih secara efisien dan efektif. 

Secara etimologis, ensiklopedia bebas Wikipedia, yang dikutip oleh 

Suparlan manajemen berasal dari kata Bahasa Perancis kuno “menagement”, 

                                                           
9
Hadis Thabrani (hadis no. 4386). Imam Hafiz Ahmad bin Ali bin Almastna Attamimi, 

Musnad Abi Ya’la Al Maushuli, Juz 7, Damsyiq: Daar Alma‟mun Litturast,  t.t. h. 348. 
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yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”.
10

 Begitu juga dengan Mary 

Parker Follet, dia mendefinisikan manajemen sebagai “seni menyelesaikan 

pekerjaan melalui orang lain”.
11

   

Terry  yang dikutip oleh Agus Wibowo, mendefinisikan manajemen 

sebagai: “Management is a distinc process consist of planing, organizing, 

actuating, and controlling, performed to determine and accomplish state 

objectives by the use of human being and other resourches”. Dari definisi 

yang disampaikan Terry tersebut, dapat di ketahui bahwa “manajemen 

merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan, guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan daya lain”.
12

 

Agus Wibowo juga mengutip pendapat Scoderbeg yang menyatakan 

bahwa manajemen adalah "proses pencapaian tujuan melalui kerja sama 

orang lain, dimana kata proses mengandung makna keteraturan yang berisi 

tindakan yang berurutan”.
13

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen itu merupakan suatu proses yang sistematik dan kooperatif dalam 

usaha memanfaatkan sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dikatakan suatu proses, karena 

semua manajer/orang yang didalamnya harus menjalankan kegiatan-kegiatan 

                                                           
10

Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah (dari Teori sampai dengan Praktik), Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013, Cetakan Kesatu, h. 41. 
11

Ibid. 
12

Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013, Cetakan Pertama, h. 29. 
13

Ibid, h. 31. 
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tertentu, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kaitannya dengan pendidikan adalah institusi pendidikan merupakan 

sebuah lembaga yang bertugas mengantarkan peserta didik untuk menjadi 

manusia yang berkualitas. Karena itu semua kegiatan yang dilakukan 

didalamnya selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Untuk mewujudkan proses dan hasil pembelajaran yang bermutu tak 

lepas bagaimana kompetensi guru sebagai tenaga pendidik dan manajer dalam 

mengelola kelasnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya guru mampu 

memahami, dan menerapkan konsep-konsep ilmu manajemen. Hal ini 

bertujuan agar pembelajaran betul-betul dikelola dengan efektif dan efisien.  

Hal ini terkait dengan yang dikatakan Sammon seorang pakar 

manajemen pendidikan Amerika Serikat  yang merekomondasikan dalam 

sebuah penelitiannya bahwa efektivitas dan kemajuan sekolah di negara-

negara modern itu karena dibangun mulai dari sisi kepemimpinan dan 

penataan kembali manajemennya. Dengan demikian, lembaga pendidikan 

yang unggul dapat tercapai apabila dalam lembaga tersebut didukung oleh 

kepemimpinan dan manajemen yang baik dan kuat.
14

 

Begitu pula halnya didalam kelas, guru sebagai pemimpin di kelas jika 

tidak disertai dengan manajemen yang baik dan didukung kompeten baik 

dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, 

                                                           
14

Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014, Cetakan V, h. 6.  
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mengawasi dan mengevaluasi, tentu tidak bisa mengelola kelasnya dengan  

efektif dan efisien.  

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas 

khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itu disebut sebagai 

fungsi-fungsi manajemen.   Berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, 

berikut beberapa pendapat para ahli manajemen. 

Menurut George R. Terry dikutip oleh Mulyono fungsi manajemen 

meliputi: (a) Planning (perencanaan), (b) organizing (pengorganisasian), (c) 

actuating (penggerakan), dan (d) controlling (pengendalian).
15

 Sedangkan 

Henry Fayol juga dikutip oleh Mulyono  mengemukakan, fungsi manajemen 

itu adalah: (a) planning (perencanaan), (b) organizing (pengorganisasian), (c) 

commanding (perintah), (d) coordinating (koordinasi), (e)  controlling 

(pengawasan).
16

 

Husaini Usman  berpendapat bahwa fungsi manajemen adalah:  (1) 

perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengarahan (motivasi, 

kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, komunikasi, 

kordinasi, negosiasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, 

keterampilan interpersonal, membangun kepercayaan, panilaian 

kinerja dan kepuasan kerja), dan (4) pengendalian meliputi 

pemantauan (monitoring), penilaian, dan pelaporan.
17

 

                                                           
15

Ibid., h. 23. 
16

Ibid. 
17

Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan), Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011, Edisi Ketiga, h. 15.  
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Lain lagi yang dikemukakan oleh Gulick, yang dikutip oleh 

Sulistyorini  bahwa fungsi manajemen itu antaralain: planning, organizing, 

staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting.
18

 

Masih banyak lagi pendapat para ahli manajemen  tentang fungsi-

fungsi manajemen lainnya. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, 

apabila kita amati lebih jauh ternyata antara pendapat yang satu dengan 

yang lainnya memiliki persamaan makna dan saling melengkapi. Dalam 

penulisan ini,  peneliti mengambil  pendapat  yang dikemukakan oleh 

George R. Terry dan Husaini Usman bahwa fungsi manajemen meliputi: 

Planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(penggerakan/pengarahan), dan controlling (pengendalian).  

Keempat fungsi manajemen ini digambarkan  dalam bentuk siklus 

karena adanya saling keterkaitan antara proses yang pertama dengan 

proses yang berikutnya, begitu juga setelah pelaksanaan controlling 

lazimnya dilanjutkan dengan membuat planning baru. Proses siklus 

manajemen ini  digambarkan oleh Sulistyorini sebagai berikut:
19

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam (Konsep, Strategi dan Aplikasi), 

Yogyakarta: Teras, 2009, Cetakan Kesatu, h. 10. 
19

Ibid., h. 27.  
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2.1 Fungsi manajemen dalam perencanaan (Planning) 

Fungsi pertama dalam manajemen adalah perencanaan (planning). 

Husaini Usman mengatakan: “perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang 

ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan”.
20

 Husaini Usman juga mengutip beberapa arti 

perencanaan menurut para ahli manajemen, diantaranya adalah Bintoro 

Tjokroaminoto dan Prajudi Atmosudirdjo. Bintoro Tjokroaminoto 

mengatakan perencanaan adalah “mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara 

sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan 

Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan ialah “perhitungan dan 

penentuan tentang sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

                                                           
20

Husaini Usman, Manajemen (Teori ..., h. 65. 

Planning 

Controlling Organizing 

Actuating 
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tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara 

melakukannya”.
21

 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan 

adalah sebuah proses awal ketika hendak melakukan sebuah pekerjaan baik 

dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak 

dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam 

pembelajaran, perencanaan adalah langkah pertama yang harus dilakukan 

oleh para pendidik sebagai pengelola pembelajaran di kelas sebab 

perencanaan merupakan bagian penting dari kesuksesan terlaksananya 

pembelajaran dan tercapainya tujuan yang diharapkan karena perencanaan 

merupakan pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan 

pembelajaran. 

  Dengan kata lain,  dalam Manajeman Pendidikan  perencanaan 

merupakan kunci utama untuk menentukan aktivitas yang akan dilakukan. 

Tanpa perencanaan yang matang aktivitas tidak akan berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu perencanaan harus dibuat sematang mungkin agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Dalam lembaga pendidikan, perencanaan sangat penting karena 

lembaga pendidikan bukan menghasilkan barang atau jasa tetapi merupakan 

sebuah pabrik yang akan memproduksi generasi-generasi yang unggul 

dalam prestasi dan akhlak.  

                                                           
21

Ibid. 
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Berkaitan dengan perencanaan (planning), Allah Swt. telah 

mensinyalir dalam Al-qur‟an surah Al-Hasyr ayat 18: 

 

َب َٰٓأَيُّٓ ٍَ  يَ  َ  ٱتَّقُٕاْ َءاَيُُْٕا  ٱنَِّري َٔ  ٱّللَّ  ٖۖ َيۡت نَِغد  ب قَدَّ ۡنتَُظُۡس ََۡفٞس يَّ َه  ٱتَّقُٕاْ َٔ ٌَّ  ٱّللَّ َ إِ  ٱّللَّ

 ٌَ هُٕ ًَ ب تَۡع ًَ  بِ
  ٨١َخبِيُسُۢ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
22

 

 

Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni yang dikutip oleh M. Asrori 

Ardiansyah, yang dimaksud dengan wal tandzur nafsun maa qoddamat 

lighad adalah hendaknya masing-masing individu memperhatikan amal-

amal saleh apa yang diperbuat untuk menghadapi hari kiamat. Ayat ini 

memberi pesan kepada orang-orang yang beriman untuk memikirkan masa 

depan.
23

 Dan Mujamil Qomar mengatakan, dalam bahasa manajemen, 

pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan 

sistematis disebut perencanaan (planning).
24

  

Melihat dari penjelasan di atas, maka jelas planning atau  

perencanaan dalam segala hal sangat penting karena berfungsi sebagai 

pengarah bagi kegiatan, target dan hasil yang ingin dicapai sehingga 

kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tertib.  

2.2 Fungsi manajemen dalam pengorganisasian (Organizing)  

                                                           
22

Al-Hasyr [59]: 18.  
23

M. Asrori Ardiansyah, “Konsep Manajemen dalam Perspektif Al-Qur’an”, Tesis 

Magister, Malang: Universitas Islam Negeri, 2013, h. 79, t.d. 
24

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam), Malang: Erlangga, 2007, h. 30. 
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Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa latin, “organum” 

yang berarti alat, bagian, anggota badan. Hal itu berarti pengorganisasian 

merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk meraih apa yang 

direncanakan.  

Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan pengorganisasian 

dalam manajemen, berikut pendapat para ahli tentang pengorganisasian: 

Menurut Handoko yang dikutip Husaini Usman, pengorganisasian 

ialah: (1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi, (2) proses perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal 

tersebut ke arah tujuan, (3) penugasan tanggung jawab tertentu dan 

(4)pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
25

  

 

Husaini Usman juga mengutip pendapat para ahli diantaranya 

adalah Sutarto, Griffin dan Morhead dan juga Barnard. Sutarto 

mendefinisikan organisasi sebagai “Kumpulan orang, proses pembagian 

kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial”.  Sedangkan Griffin dan 

Morhead memaknai organisasi sebagai “Sekelompok orang yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan organisasi”. Dan menurut Barnard:  

“Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang dikoordinasikan secara 

sadar oleh dua orang atau lebih”.
26

  

Meskipun para ahli memberikan definisi yang berbeda tentang 

organisasi, namun intinya sama yaitu bahwa organisasi merupakan proses 

kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. Jadi dalam setiap organisasi terkandung tiga unsur, 

                                                           
25

Husaini Usman, Manajemen (Teori ..., h. 146. 
26

Ibid, h.  147. 
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yaitu;  (1) kerja sama, (2) dua orang atau lebih, dan (3) tujuan yang hendak 

dicapai.    

Ditingkat satuan pendidikan yakni sekolah, para guru dan tenaga 

kependidikan serta stakeholder lainnya harus saling bekerja sama untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sesuai tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing sehingga terbentuk kelompok kerja yang efektif.  

Dalam pandangan Islam, organisasi bukan semata-mata wadah, 

melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan 

secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme 

kerja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: 

 اَْنَحقُّ بًَِل َِظَبٍو يَْغهِبُُّ ْانبَبِطُم بِبنُِّظَبوِ 
Artinya: “Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan 

oleh kebatilan yang terorganisasi”.
27

 

Rasulullah Saw bersabda:  

ُُّْ قَبلَ  ٍْ أَبِٗ َُْسْيَسةَ َزِضَي هللاُ َع َسهَّىَ , َع َٔ  ِّ ُل هللاِ َصهَّٗ هللاُ َعهَْي ْٕ . قَبَل َزُس

بَعتَ  َْتَِظِس انسَّ ُل هللاِ ؟ : قَبلَ . إَِذا ُضيَِّعِت ْاالََيبََتُ فَب ْٕ َكْيَف إَِضبَعتَُٓب يَبَزُس

بَعتَ إَِذا : قَبلَ  َْتَِظِس انسَّ ِّ فَب ْْهِ                                                       (زٔاِ بخبزٖ. )أُْسَُِد ااْلَْيُس إِنَٗ َغْيِس اَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat 

                                                           
27

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan ..., h. 30.  
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kehancurannya.”  Waktu itu ada seorang sahabat bertanya: apa tanda 

menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “apabila 

suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka 

tunggulah saat kehancurannya.”
28

 Lihat hadis Bukhari (hadis no. 6496, h. 

1245). Shahih Bukhari. 

Jika diamati maka hadits ini menghubungkan antara amanah 

dengan keahlian. Kalimat “apabila suatu urusan diserahkan kepada 

seseorang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya.” Dan 

amanah adalah menyerahkan sesuatu kepada seseorang. 

Menurut Mujamil Qomar, kata-kata fantadzir al-sa’ah yang 

diucapkan dua kali sebagai pertanda betapa pentingnya keahlian atau 

profesionalisme.
29

 Memiliki keahlian atau profesionalisme diperlukan bagi 

setiap individu dalam berbagai profesi terlebih lagi bagi pendidik karena 

tugas pendidik berhubungan dengan menyiapkan kader bangsa untuk masa 

mendatang.  

2.3 Fungsi Manajemen dalam Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan (actuating) pada hakekatnya adalah menggerakkan 

orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien. Penggerakan/actuating merupakan kemampuan seseorang 

untuk memberikan kegairahan, kegiatan, pengertian, sehingga orang lain 

mau mendukung dan bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan 

                                                           
28

Hadis Bukhari, (hadis no. 6496). Imam Hafiz Abi „Abdullah Muhammad bin Ismail Al 

Bukhari, Shahih Bukhari, Riyadh (Saudia Arabia): Baitul Ifkar  Dauliyatul linnasyri Wattauzi‟, 

1418 H/1998 M, h. 1245.   
29

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan ...,  h. 31.   
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organisasi/lembaga pendidikan sesuai dengan tugas yang dibebankan 

kepadanya.
30

   

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa  pada 

pengerakkan/actuating ada proses pemberian motivasi, untuk memberikan 

penggerakan dan kesadaran terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan bimbingan 

atau pengarahan, sehingga anggota organisasi/lembaga bisa menyadari dan 

timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. 

Sebagai pengelola  proses pembelajaran di kelas, sangatlah penting 

bagi guru untuk mampu menggerakkan peserta didiknya melalui 

pemberian motivasi dan bimbingan yang sungguh-sungguh serta 

profesional, agar peserta didik memiliki semangat dan motivasi belajar  

yang tinggi dalam belajar sehingga peserta didik mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, dan ini akan berdampak pada hasil yang 

dicapai peserta didik itu sendiri. 

Allah Swt. berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104: 

ۡنتَُكٍ ٌَ إِنَٗ  َٔ ٞت يَۡدُعٕ ُُكۡى أُيَّ ٌَ بِ  ٱۡنَخۡيسِ يِّ يَۡأُيُسٔ ۡعُسٔفِ َٔ ًَ ٍِ  ٱۡن ٌَ َع ٕۡ َٓ ُۡ يَ َٔ

َُكِسه ٱ ًُ ئَِك ُُْى  ۡن
َٰٓ نَ  ْٔ أُ َٔ ٌَ ۡفهُِحٕ ًُ    ٱۡن

Artinya:  “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.
31

 

 

                                                           
30

Sulistyorini, Manajemen Pendidikan ..., h. 31. 
31

Ali Imran {3}: 104.  
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2.4 Fungsi Manajemen dalam Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian/controlling adalah bagian terakhir dari fungsi 

manajemen. Pengendalian merupakan “Proses pemantauan, penilaian, dan 

pelaporan rencana terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk 

tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut”.
32

 

Menurut Siagian yang dikutip oleh Sulistyorini, fungsi 

pengendalian/pengawasan adalah “Upaya penyesuaian antara rencana yang 

telah disusun dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai”.
33

  

Agus Wibowo mengutip pendapat Mulyasa yang mengatakan 

bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati 

secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi 

penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan hal yang kurang 

tepat, serta memperbaiki kesalahan. Pengawasan merupakan kunci 

keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat 

secara komprehensif, dan terpadu.
34

  

 

Adapun tujuan controlling dalam pendidikan,  Agus Wibowo 

mengutip pendapat Suharsimi Arikunto yaitu: “Untuk mengukur tingkat 

efektifitas kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dengan tingkat 

penggunaan kompenen yang diterapkan dalam proses pendidikan”.
35

  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

controlling sangat penting karena sebagai pemantau efektifitas dari 

planning, organizing, dan actuating, pengambilan perbaikan pada saat 

dibutuhkan  serta sebagai umpan balik (feed back) bagi penyempurnaan 

pelaksanaan kegiatan khususnya proses pembelajaran di sekolah.    

                                                           
32

Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan ..., h. 61 . 
33

Sulistyorini, Manajemen Pendidikan ..., h. 32. 
34

Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan ..., h. 64. 
35

Ibid. 
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Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Infithar ayat 10-12:  

ٌَّ َعهَيۡ   إِ َٔ ٍَ فِِظي ٍَ  ِكَساٗيب ٨١ُكۡى نََح  تِبِي ٌَ   ٨٨َك  ٌَ َيب تَۡفَعهُٕ ٕ ًُ   ٨١يَۡعهَ
 

Artinya: Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-

malaikat) yang mengawasi pekerjaanmu,  Yang mulia (di sisi Allah) dan 

mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
36

 

 

Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, dalam Islam 

paling tidak dikenal 2 pengawasan, yakni; Pertama, kontrol yang berasal 

dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah. 

setiap individu yang meyakini bahwa Allah selalu mengawasi perilaku 

hamba-Nya, dapat dipastikan ia akan bersikap hati-hati di dalam menjalani 

kehidupannya.  Kedua, kontrol yang berasal dari luar dirinya sendiri. 

Kontrol eksternal dapat diwujudkan dalam bentuk sistem, mekanisme, 

pengawasan langsung dari atasan dan sebagainya.
37

  

3. Manajemen Kurikulum di Sekolah 

Menurut Caldwell dan Spink yang dikutip oleh Muhammad Joko 

Susilo, manajemen pelaksanaan kurikulum di sekolah mengatur 

kegiatan operasional dan hubungan kerja personil sekolah dalam 

upaya melayani siswa mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. 

Kegiatan sekolah terkait dengan kurikulum meliputi perencanaan 

kegiatan belajar mengajar berdasar kurikulum yang berlaku secara 

nasional dan lokal, penyampaian kurikulum, proses belajar 

mengajar dan evaluasi.
38

  

 

Berdasarkan konsep manajemen tersebut, disimpulkan oleh 

Muhammad Joko Susilo bahwa pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi: 

                                                           
36

Al-Infithar [82]: 10-12.  
37

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003, h. 30. 
38

Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Manajemen 

Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah menyongsongnya), Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta: 2008, 

Cetakan III, h. 154.  
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(1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan kegiatan, (4) evaluasi, 

dan (5) pelaporan.
39

 

a. Perencanaan 

Muhammad Joko Susilo menyebutkan tugas sekolah dalam 

perencanaan kurikulum adalah: (1) memahami standar 

kompetensi dan silabus yang berlaku secara nasional dan lokal 

yang sudah dikembangkan oleh Depdiknas, (2) mengembangkan 

silabi sesuai dengan kondisi siswa dan kebutuhan masyarakat 

sekitar sekolah, (3) mengembangkan materi ajar (4) 

merumuskan indikator pencapaian kompetensi, dan (5) 

mengembangkan instrumen penilaian.
40

  

 

Sehubungan dengan tugas sekolah dalam perencanaan 

kurikulum tersebut di atas maka perencanaan pelaksanaan kurikulum di 

sekolah tertuang dalam rencana kegiatan pembelajaran yang biasa disebut 

dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).  

b. Pengorganisasian 

Salah satu yang harus diperhatikan dalam Kurikulum adalah 

pembelajaran tuntas sehingga menurut Muhammad Joko Susilo dalam 

pengorganisasian kurikulum di sekolah ada layanan pembelajaran berupa 

remedial bagi siswa yang belum kompeten dan pengayaan bagi siswa yang 

kompeten 75-85 %, mengingat kecepatan belajar setiap siswa berbeda.
41

 

Untuk pengorganisasian kurikulum di sekolah, Muhammad Joko 

Susilo menggambarkan seperti gambar di bawah ini: 

 
 
 
 

                                                           
39

Ibid, h. 155.  
40

Ibid.  
41

Ibid, h. 158.  

Sumber daya tersedia Jumlah peserta didik Rencana kegiatan 

kurikuler 

KBM selanjutnya 
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c. Pelaksanaan Kegiatan 

Menurut Muhammad Joko Susilo, pada pembelajaran tuntas, 

kriteria pencapaian kompetensi yang ditetapkan minimal 75%. Oleh 

karena itu, setiap kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan penilaian 

pencapaian kompetensi siswa dan diikuti rencana tindak lanjut.
42

  

d. Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian dari proses peningkatan mutu 

kinerja sekolah atau pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan. 

Data pencapaian kompetensi disusun menjadi profil prestasi siswa yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan program layanan oleh sekolah 

termasuk bimbingan belajar.
43

   

e. Pelaporan 

Pelaporan yang dimaksud adalah laporan guru yang memuat hasil 

pembelajaran (mencapai kompetensi siswa) dan mata pelajaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. Laporan guru bisa dilengkapi dengan 

informasi tentang hambatan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh 

                                                           
42

Ibid, h. 159.  
43

Ibid, h. 163.  

Jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) 

Remedi Penilaian hasil belajar Pengayaan 
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atau kegagalan yang terjadi karena adanya hambatan yang tidak bisa 

diatasi yang dapat menjadi bahan menyusun program kerja sekolah untuk 

tahun berikutnya.
44

   

4.  Pembinaan Kurikulum 2013 

Pembinaan dan pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan pada 

berbagai tingkat, mulai dari tingkat kelas sampai tingkat nasional. Lebih 

jelasnya, untuk urutan tingkat pembinaan dan pengembangan kurikulum,  

peneliti mengutip pendapat Oemar Hamalik: 

1. Pembinaan dan pengembangan kurikulum pada tingkat guru kelas; 

2. Pembinaan dan pengembangan kurikulum pada tingkat kelompok guru 

dalam suatu sekolah; 

3. Pembinaan dan pengembangan kurikulum pada tingkat daerah; 

4. Pembinaan dan pengembangan kurikulum pada tingkat nasional.
45

 

Dari urutan di atas, pembinaan dan pengembangan kurikulum pada 

tingkat guru kelas menempati urutan teratas. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembinaan dan pengembangan kurikulum pada tingkat guru kelas memiliki 

peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang 

ditetapkan pemerintah karena  gurulah yang berinteraksi secara langsung 

dengan sasaran pendidikan yaitu peserta didik dalam proses pembelajaran di 

kelas.  

a. Prinsip-Prinsip Pembinaan Kurikulum 

                                                           
44

Ibid, h.  165. 
45

Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012, Cetakan kelima, h. 104.  
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Oemar Hamalik mengemukakan ada beberapa prinsip yang 

menunjang tercapainya keberhasilan pembinaan dan pengembangan 

kurikulum, yaitu; “Perolehan kesempatan yang sama, berpusat pada anak, 

pendekatan dan kemitraan, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman 

dalam pelaksanaan”.
46

  

1. Perolehan kesempatan yang sama; 

Semua peserta didik punya kesempatan yang sama dalam memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dan juga berhak mengembangkan 

diri sesuai dengan bakat dan minatnya, apapun latar belakang 

ekonominya. 

2. Berpusat pada anak; 

Dalam penyajian pembelajaran disesuaikan dengan tahap 

perkembangan peserta didik dan pembelajaran yang dilaksanakan 

adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dan 

guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. 

3. Pendekatan dan kemitraan; 

Tercapainya tujuan pendidikan tidak bisa lepas dari tanggung jawab 

bersama antara peserta didik, guru, sekolah, orang tua maupun 

masyarakat. 

4. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan; 
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Oemar Hamalik, Dasar-Dasar  Pengembangan Kurikulum, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011, Cetakan keempat, h. 239-240.   
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Meskipun kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa ditentukan oleh 

pusat tetapi cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. 

b. Unsur-Unsur Pembinaan Kurikulum 

Standar nasional untuk kurikulum telah disusun dan ditetapkan 

oleh pusat tetapi cara pembinaan dan pengembangannya disesuaikan 

dengan masing-masing daerah atau sekolah sebagaimana yang 

disebutkan  Oemar Hamalik dalam prinsip-prinsip pembinaan dan 

pengembangan kurikulum.  

Selain itu Oemar Hamalik juga mengatakan, dalam pembinaan 

dan pengembangan kurikulum terdapat unsur-unsur yang harus 

diperhatikan antara lain; bahasa pengantar, hari belajar, kegiatan 

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pendidikan, remedial, pengayaan dan percepatan belajar, 

bimbingan dan konseling, pengembangan atau penyusunan 

silabus, pengelolaan kurikulum.
47

  

 

1. Bahasa pengantar; 

Dalam kegiatan pembelajaran, Bahasa Indonesia merupakan bahasa 

pengantar utama karena Bahasa Indonesia adalah bahasa negara. 

Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika 

diperlukan atau bahasa asing jika pembelajaran bertujuan untuk 

melatih kemampuan berbahasa asing peserta didik. 

2. Hari belajar; 

Pengaturan untuk hari belajar efektif ditentukan oleh pemerintah pusat 

dalam bentuk kalender pendidikan dan berlaku secara nasional. 
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3. Kegiatan kurikulum; 

Kegiatan kurikulum dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler 

dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan 

pembelajaran untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan 

sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

peningkatan kecakapan hidup, yang waktunya diatur sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sekolah. 

4. Tenaga kependidikan; 

Yang terkait dengan pembinaan kurikulum tidak hanya guru tetapi 

juga tenaga kependidikan lainnya seperti kepala sekolah dan 

pengawas. 

5. Sarana dan prasarana pendidikan; 

Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

masing-masing sekolah. 

6. Remedial, pengayaan dan percepatan belajar; 

Remedial, pengayaan dan percepatan belajar adalah layanan yang 

diberikan oleh sekolah kepada peserta didik. Remedial diberikan 

kepada peserta didik yang mendapat kesulitan belajar, sedangkan 

pengayaan dan percepatan belajar diberikan kepada peserta didik yang 

menuntaskan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan.  

7. Bimbingan dan konseling; 
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Bimbingan dan konseling diberikan kepada peserta didik dalam 

konteks pengembangan kepribadian, sosial, dan mengatasi siswa yang 

bermasalah. 

8. Pengembangan atau penyusunan silabus; 

Silabus dikembangkan oleh masing-masing sekolah tetapi tetap 

mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah. 

9. Pengelolaan kurikulum; 

Pengelolaan kuriikulum di sekolah dilakukan dengan memberdayakan 

seluruh unsur penyelenggara pendidikan. 

c. Tahap-Tahap Pembinaan Kurikulum 

Menurut Oemar Hamalik, pembinaan kurikulum di sekolah 

mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Pengembangan 

program mencakup program tahunan, semester, mingguan dan 

harian, juga program bimbingan dan konseling serta remedial. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungan belajar, sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik. Sedangkan evaluasi 

dilaksanakan secara keseluruhan selama proses pelaksanaan 

kurikulum dalam satu semester atau penilaian akhir formatif dan 

sumatif.
48

 

   

5. Manajemen Kurikulum 2013 dalam Proses Pembelajaran 

Adapun yang menjadi ciri khas dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran pada K-13 di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

dari kurikulum sebelumnya adalah model pembelajaran yang menggunakan 

pembelajaran tematik integratif.  

Dalam Permendikbud no. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan 
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dasar dan pendidikan menengah disebutkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran pada SD/MI dilakukan dengan pendekatan pembelajaran 

tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata 

pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, dan VI.
49

 

 

Pembelajaran tematik-terpadu (integratif) adalah pembelajaran yang 

memadukan antara berbagai mata pelajaran atau bidang studi dengan 

menggunakan tema tertentu. Tema tersebut diulas atau dielaborasi dari 

berbagai sudut pandang baik dari pandangan ilmu pengetahuan sosial, 

ilmu pengetahuan alam, humaniora maupun agama, sehingga 

memberikan pengalaman bermakna bagi anak didik.
50

   

 

Pelaksanaan pembelajaran di SD/MI dengan menggunakan model 

pembelajaran tematik ini dianggap sesuai dengan perkembangan psikis anak 

didik yang lebih berpikir secara holistik karena konsep pelajaran yang saling 

terkait dengan bidang studi yang lain yang relevan akan membuat anak didik 

memperoleh keutuhan dan  kebulatan dalam pengetahuan. Dengan 

pembelajaran tematik anak didik diharapkan mendapatkan hasil belajar yang 

optimal dan maksimal.  

Adapun karakteristik pembelajaran tematik menurut Abdul Kadir dan 

Hanun Asrohah  antaralain: 

(a) Anak didik sebagai pusat pembelajaran 

Yang menjadi pelaku utama dalam pendidikan adalah anak didik. 

Karena itu, semua arah dan tujuan pendidikan terlebih dalam pembelajaran 

harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik, dan guru hanya sebagai 

fasilitator yang memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak didik dalam 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah.  
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Abdul Kadir dan Hanun Asrohah, Pembelajaran Tematik, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014, Cet. Ke-1, h. 9. 
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mengembangkan dirinya dan memberikan kemudahan kepada anak didik 

untuk melakukan aktivitas belajar. 

(b) Memberikan pengalaman langsung 

Dalam pembelajaran tematik, anak didik diharapkan mengalami 

sendiri proses pembelajarannya dari persiapan, proses sampai produknya. 

Hal demikian terjadi bilamana anak didik dihadapkan pada situasi yang 

nyata yaitu lingkungan anak didik sendiri.   

(c) Menghilangkan batas pemisahan antar mata pelajaran 

Karakteristik pembelajaran tematik adalah mata pelajaran disajikan 

secara terintegrasi dalam satu tema sehingga tidak terlihat pemisahan 

antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain atau 

dengan kata lain dalam satu tema mengandung banyak mata pelajaran. 

(d) Fleksibel (luwes) 

Pembelajaran tematik dikatakan fleksibel (luwes) karena 

pembelajarannya dilakukan dengan cara menghubung-hubungkan antar 

pengetahuan yang satu dengan yang lain atau menghubungkan pengalaman 

yang satu dengan pengalaman yang lain, atau menghubungkan antara 

pengetahuan dengan pengalaman. Oleh karena itu, dalam pembelajaran 

tematik diperlukan improvisasi dari guru dalam menyajikan mata pelajaran 

dan leluasa dalam memilih strategi dan metode pembelajaran. 

(e) Menggunakan prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) 
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Untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran, dalam 

pembelajaran tematik anak didik dilibatkan secara aktif dalam 

mengembangkan kreativitas anak didik sehingga pembelajaran 

dikondisikan agar menyenangkan anak didik sehingga mereka bergairah 

dan termotivasi mengikuti proses pembelajaran.  

(f) Bermakna 

Pembelajaran tematik meningkatkan kebermaknaan (meaningfull) 

pembelajaran karena dalam pembelajaran tematik saling berhubungan 

antara pengetahuan dan pengalaman  serta sesuai dengan kebutuhan anak 

didik.
51

 

a.  Perencanaan Proses Pembelajaran K-13 

Secara garis besar, yang perlu terlebih dahulu dilakukan guru  sebagai 

persiapan dalam pembelajaran tematik adalah: “Pemetaan Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator dan tema, 

pengembangan jaringan tema, pembuatan silabus dan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran”.
52

  

1. Menentukan Indikator dan Pemetaan SK, KD, Indikator kedalam 

Tema 

Langkah pertama yang dilakukan oleh guru adalah menentukan 

indikator dari SK dan KD yang terdapat dalam K-13 karena indikator 

merupakan tolak ukur dari kemampuan siswa yang ingin dicapai. Hal ini 
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Ibid, h.23-24.  
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Trianto Ibnu Badar Al-Tahany, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi 

Anak Usia Dini TK/RA dan Anak SD/MI Implementasi Kurikulum 2013, Jakarta:  Prenadamedia 
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sebagaimana yang dikatakan oleh Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri 

bahwa: “Indikator merupakan tolak ukur, karakteristik, ciri-ciri, yang 

menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar, yang harus 

mendeskripsikan kemampuan siswa di 3 ranah pembelajaran (Benjamin 

S. Bloom) yaitu cognitif, psycomotor dan affective.
53

  

Indikator yang ditentukan dari masing-masing KD dapat 

dikembangkan menjadi dua atau lebih indikator pencapaian hasil 

belajarnya sesuai dengan keluasan dan kedalaman KD tersebut. Dan 

indikator yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tabel 

pemetaan SK, KD dan Indikator serta Tema sesuai dengan mata pelajaran 

dan SK serta KD nya.  

Contoh tabel pemetaan SK, KD  dan Indikator ke dalam Tema 

dapat dilihat pada: 

Tabel 1 

Contoh Tabel Pemetaan SK, KD dan Indikator kedalam Tema 

 

Mata 

Pelajaran 

 

 

SK 

 

 

KD 

 

 

Indikator 

Tema 

Diri 

Sendiri 

Hari 

Libur 

Ling-

kungan 

Trans-

portasi 

dst. 

         

         

         

 

Sumber: Puskur Balitbang Dep Diknas, Model Pembelajaran Tematik, 2006. 
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Tematik Integratif, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2014, Cetakan I, h. 216. 
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Setelah melakukan pemetaan tema dalam pembelajaran tematik,  

langkah guru berikutnya adalah membuat jaringan tema berdasarkan dari 

tema dan pemetaan yang telah  dibuat sebelumnya.   

2. Pengembangan Jaringan Tema 

Menurut Puskur Balitbang Depdiknas, jaringan tema adalah 

“Kegiatan yang menghubungkan kompetensi dasar dan indikator  dengan 

tema pemersatu”.
54

  

Definisi di atas menunjukkan, tema sebagai pengikat atau untuk 

menghubungkan KD dan indikator dari semua mata pelajaran yang 

diajarkan, sehingga terlihat hubungan antara tema, KD dan indikator dari 

setiap mata pelajaran. Jadi tema dan materi dalam jaringan tema yang 

dibuat, diikat atau dihubungkan karena adanya kesamaan substansi yang 

akan disampaikan kepada anak didik.  Jaringan tema dibuat untuk 

mempermudah dalam penyusunan dan pengembangan perencanaan 

pembelajaran.  

Contoh jaringan tema dapat dilihat pada gambar berikut: 
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3. Pembuatan Silabus 

Langkah selanjutnya yang dilakukan guru setelah menentukan 

indikator, pemetaan dan pengembangan jaringan tema adalah membuat 

silabus. Silabus merupakan perencanaan dalam satu semester yang dibuat 

dengan tujuan agar guru dapat memperkirakan apa yang akan dilakukan 

selama satu semester sehingga guru dapat melaksanakan tugasnya 

dengan maksimal.  

Abd. Kadir dan Hanun Asrohah mengutip pendapat  Muslich 

mengatakan, silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar atau 

pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Istilah silabus digunakan 

untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa 

 

Bahasa 

Indonesia 

 

Matematika 

 
 

TEMA 

   

IPA 

       

PKN 

 

SBP 

     

IPS 
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penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi 

yang perlu dipelajari siswa dan siswi dalam rangka pencapaian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar.
55

 

 

Terdapat perbedaan antara silabus pada pembelajaran yang 

bukan tematik (bidang studi) dengan pembelajaran tematik. pada 

pembelajaran yang bukan tematik, silabus dikembangkan setiap mata 

pelajaran dibuat secara tersendiri.  Namun dalam pembelajaran tematik, 

silabus dikembangkan dengan menggabungkan semua mata pelajaran 

yang akan dibelajarkan pada tingkat sekolah dasar tersebut.  

Menurut Abd. Kadir dan Hanun Asrohah, silabus dalam 

pembelajaran tematik terdiri dari: (a) identifikasi mata pelajaran 

yang akan dipadukan; (b) standar kompetensi; (c) kompetensi 

dasar; (d) indikator yang harus dikuasai siswa; (e) tema 

pemersatu; (f) materi pokok yang mengacu pada tema yang akan 

disajikan; (g) metode pembelajaran yang akan digunakan; (h) 

alokasi waktu yang diperlukan; dan (i) bentuk penilaian.
56

 

 

 Contoh format silabus dapat dilihat pada: 

Tabel 2 

Format Silabus 

Ma –

Pel 

SK KD Indikator Materi 

Kegiatan 

Belajar Waktu 

Sarana/ 

Sumber Penilaian 

PKN 
        

IPA 
        

IPS 
        

SBK 
        

Dst. 
        

Sumber:   Abd.Kadir dan Hanun Asrohah, Pembelajaran Tematik, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 

2014, h. 165-167.  
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Dari tabel di atas, ada sembilan komponen yang harus 

dicantumkan dalam pembuatan silabus oleh guru. Untuk Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan yang 

sudah dikembangkan oleh pemerintah yang ada di dalam Standar Isi. 

Materi berupa pengetahuan, sikap ataupun keterampilan yang akan 

disajikan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berupa 

interaksi antara guru dan siswa dalam penyampaian bahan ajar dalam 

proses pembelajaran. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu yang 

dibutuhkan untuk menguasai KD yang ada. Sumber belajar merupakan 

bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan 

penilaian adalah kegiatan untuk memperoleh proses dan hasil belajar 

peserta didik dalam proses pembelajaran.  

4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Setelah menyusun silabus, tugas guru sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran adalah membuat RPP  yang bertujuan untuk 

memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran baik untuk satu kali pertemuan maupun untuk beberapa 

kali pertemuan.  

Hal ini sebagaimana dijelaskan Jasmani Asf dan Syaiful 

Mustafa  bahwa RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk 
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memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran.
57

  

Lebih jelas lagi Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan RPP adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus yang digunakan 

oleh pengajar sebagai pedoman umum untuk melaksanakan kepada 

peserta didiknya, karena didalamnya berisi petunjuk secara rinci, 

pertemuan demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup materi yang 

harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media dan evaluasi yang 

harus digunakan.
58

  

Suatu pembelajaran yang tidak direncanakan secara sistematis 

tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam kenyataannya 

peneliti menilai tidak semua guru atau pendidik yang berkesempatan 

membuatnya. Hal ini disebabkan mungkin mereka banyak pekerjaan 

sehingga tidak ada kesempatan melakukannya, atau mungkin karena 

mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendesain atau 

merencanakan pembelajaran atau mungkin mereka menganggap bahwa 

pembelajaran yang hendak dilakukan sudah dikuasai sehingga merasa 

tidak perlu pembelajaran tersebut didesain atau direncanakan. Padahal 

menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Proses, 

                                                           
57

Jasmani Asf dan Syaiful Mustafa, Supervisi Pendidikan (Terobosan Baru dalam 
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RPP adalah penjabaran dari silabus  yang berfungsi untuk mengarahkan 

kegiatan proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
59

 

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa guru sangat penting 

membuat persiapan (RPP) sebelum mengajar. RPP berisi garis besar apa 

yang akan dikerjakan oleh guru dan peserta didik selama proses 

pembelajaran. Dengan adanya RPP, proses pembelajaran yang 

dilaksanakan akan lebih terarah, interaktif, dan menyenangkan, sehingga 

diharapkan peserta didik termotivasi dan bisa berpartisipasi aktif 

didalamnya.  

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran K-13 

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kegiatan inti dari 

pembelajaran di kelas. Disinilah wadah  guru mentransfer pengetahuan 

kepada anak didik. Strategi yang dituangkan ke dalam RPP akan 

diimplementasikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.  

Adapun teknis pelaksanaan proses pembelajaran di kelas pada 

satuan pendidikan, pemerintah memberikan gambaran yang bisa kita lihat 

pada Lampiran Permen Dikbud. RI No 65 tahun 2013 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
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perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.
60

  

Agar proses pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan 

lancar dan kompetensi serta indikator yang ditetapkan tercapai, maka 

pembelajaran dilaksanakan melalui beberapa rangkaian tahapan. Peneliti 

mengutip pendapat Franco yang dikutip oleh Mulyasa, bahwa rangkaian 

tahapan dalam proses pembelajaran ada tiga tahap, yaitu: “Stage I. Pre 

implementation activies; Stage II implementation activies; dan Stage III. 

Post implementation activies” maksudnya dalam pembelajaran 

mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu: “Membuka pembelajaran sebagai 

kegiatan awal atau pra pembelajaran,  kegiatan inti implementasi 

pembelajaran dan menutup pembelajaran sebagai kegiatan pasca atau 

akhir pembelajaran”.
61

    

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru ketika 

membuka pelajaran. Diantaranya adalah pemanasan dan apersepsi, pretes 

(tes awal), serta eksplorasi yang  bertujuan untuk menjajaki pengetahuan 

peserta didik, memotivasi peserta didik dengan menyajikan materi yang 

menarik, dan mendorong mereka untuk mengetahui berbagai hal baru.  

                                                           
60
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Mulyasa mengatakan, hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam pemanasan dan apersepsi pada Pre implementation activies 

(membuka pembelajaran) ini adalah: (a) mulailah pembelajaran 

dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami peserta didik; (b) 

motivasi peserta didik dengan bahan ajar yang menarik dan berguna 

bagi kehidupan mereka; (c) gerakkan peserta didik agar tertarik untuk 

mengetahui hal-hal baru.
62

  

Tahap berikutnya dalam Pre implementation activies 

(membuka pembelajaran) adalah eksplorasi. Mulyasa dalam bukunya 

Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa 

eksplorasi adalah kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan bahan 

dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta 

didik, yang dilakukan dengan cara: (1) mengenalkan materi standar 

dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik; (2) 

mengaitkan materi standar dan kompetensi dasar yang baru dengan 

pengetahuan dan kompetensi yang sudah dimiliki  oleh peserta didik; 

(3) memilih metode yang tepat dan menggunakannya secara bervariasi 

untuk meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar 

dan kompetensi baru.
63

    

Hal-hal tersebut di atas dilakukan untuk menciptakan suasana 

yang kondusif dan peserta didik memiliki kemauan untuk ikut aktif 
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dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan sehingga tujuan yang 

ditetapkan tercapai. 

Dalam implementation activies (kegiatan inti implementasi 

pembelajaran), materi atau bahan pelajaran yang telah disiapkan 

dilaksanakan. Sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang 

direkomendasikan dalam K-13, pembelajaran dilaksanakan dengan 

pendekatan saintifik (saintifik approach). Guru dalam setiap 

pembelajaran harus mengupayakan keterlibatan dan aktivitas peserta 

didik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

mengkomunikasikan dan membentuk jejaring. Sebagaimana dikatakan 

Daryanto, langkah-langkah pendekatan saintifik (saintifik approach) 

dalam proses pembelajaran meliputi; “Mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, mengkomunikasikan dan membentuk jejaring”.
64

 

Langkah-langkah pembelajaran saintifik meliputi: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam penerapan pendekatan saintifik menuntut peserta didik 

untuk terlibat aktif  dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. 
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Agar peserta didik berperan aktif  dalam proses pembelajaran tersebut 

maka guru harus dapat menciptakan situasi sehingga materi 

pembelajaran menarik dan tidak membosankan.    

Menurut Mulyasa, kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik 

dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: (a) 

libatkan peserta didik secara aktif dalam memahami materi 

dan kompetensi baru; (b) libatkan peserta didik secara aktif 

dalam proses pemecahan masalah (problem solving), 

terutama dalam masalah-masalah aktual; (c) kaitkan antara 

materi standar dan kompetensi baru dengan berbagai aspek 

kegiatan dan kehidupan dalam lingkungan masyarakat; (d) 

pilihlah metodologi yang paling tepat sehingga materi dapat 

diproses menjadi kompetensi peserta didik.
65

   

  

Langkah terakhir yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran adalah Post implementation activies (menutup 

pembelajaran) dari keseluruhan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan tersebut. Franco  yang dikutip oleh Mulyasa 

mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan pada kegiatan 

akhir pembelajaran, yaitu: persiapan laporan akhir, penyajian laporan 

pengelolaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi akhir 

pembelajaran dan rencana tindak lanjut.
66

 

Sebagaimana disebutkan Franco di atas, salah satu kegiatan 

yang dapat dilakukan guru ketika diakhir pembelajaran adalah 

monitoring dan evaluasi akhir pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran dan tingkat keberhasilan proses 
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pembelajaran yang dilaksanakan diantaranya melalui  posttest berupa 

pertanyaan atau pemberian tugas kepada peserta didik.  

c. Penilaian pada Kurikulum 2013 

Penilaian sangat penting dilakukan, karena hasil penilaian 

dapat digunakan oleh guru untuk melakukan program perbaikan, 

pengayaan atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian juga 

dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa memuaskan atau sesuai 

standar yang ditetapkan. 

Menurut Kunandar,  dalam kurikulum 2013, penilaian hasil 

belajar peserta didik mencakup: “Kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilakukan secara berimbang yang penekanan dalam 

penilaiannya adalah dengan penilaian autentik”.
67

    

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

K-13 penilaian tidak hanya dilakukan pada kompetensi pengetahuan, 

tetapi juga sikap dan keterampilan melalui penekanan penilaian 

autentik. 

Yunus Abidin mengutip pendapat Johnson, menyebutkan 

bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan untuk 

mengetahui pengetahuan dan keterampilan siswa selama proses 

pembelajaran dalam mencapai produk atau hasil belajar tertentu. 
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Penilaian autentik mementingkan penilaian proses dan sekaligus 

hasil.
68

 

Tentang penilaian autentik, Kunandar  juga menjelaskan hal 

yang sama bahwa penilaian autentik adalah kegiatan menilai 

peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya 

dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen 

penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang 

ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kemampuan Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD).
69

 

 

Dari pendapat kedua pakar di atas, maka penilaian autentik 

yang menjadi pendekatan penilaian dalam kurikulum 2013 adalah  

penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa tidak 

hanya pada hasil belajar siswa saja tetapi juga pada proses, baik 

kompetensi pengetahuan, sikap maupun  keterampilan peserta didik.  

Secara rinci teknik dan instrumen yang digunakan guru untuk 

penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa 

dalam proses pembelajaran dengan pendekatan penilaian autentik ini 

Yunus Abidin mengemukakan:  

(1) Penilaian kompetensi sikap meliputi: sikap spritual dan sosial. 

 Instrumen yang digunakan; observasi, penilaian diri, penilaian    

“teman sejawat” oleh peserta didik dan jurnal.  

(2) Penilaian kompetensi pengetahuan melalui: tes tertulis, tes lisan 

dan penugasan. 
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(3) Penilaian Kompetensi Keterampilan,melalui: performance atau 

kinerja, produk, proyek dan portofolio.
70

  

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek dan instrumen penilaian 

dalam K-13, dapat dilihat pada diagram berikut:
71

 

 

 
 

Adapun teknis pengelolaan nilai untuk kompetensi pengetahuan, 

kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan, Imas Kurniasih dan 

Berlin sani  menjelaskan bahwa untuk kompetensi pengetahuan dan 
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kompetensi keterampilan menggunakan skala 1-4 yang dikonversi 

kedalam predikat  A–D, sedangkan kompetensi sikap menggunakan skala 

Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K).
72

  

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penghambat Manajemen 

Kurikulum 2013 

Menurut E. Mulyasa yang dikutip oleh Imas Kurniasih dan Berlin Sani, 

keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam mengembangkan   K-

13,  melalui beberapa tahapan, yaitu: (a) adanya sosialisasi yang 

menyeluruh; (b) selalu menghadirkan lingkungan yang kondusif; (c) 

selalu mengembangkan fasilitas dan sumber belajar; (d) 

mengembangkan kemandirian sekolah; (e) meluruskan paradigma (pola 

pikir) guru; dan (f) memberdayakan semua tenaga kependidikan.
73

 

 

a. Adanya sosialisasi yang menyeluruh; 

Sosialisasi tentang perubahan kurikulum terhadap pemangku kepentingan 

terutama guru sangat penting dilakukan. Hal ini akan membantu dan 

memudahkan dalam mengimplementasikan, membina dan mengembangkan 

kurikulum yang baru. Untuk membantu mensosialisasikan kurikulum ini 

bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti pengawas 

pembina sekolah atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).  

b. Selalu menghadirkan lingkungan yang kondusif;  

Lingkungan sangat penting dalam mendukung implementasi, pembinaan 

dan mengembangkan kurikulum yang baru. Lingkungan yang dimaksud 

adalah iklim belajar yang kondusif dengan didukung oleh fasilitas belajar 

seperti sarana, laboratorium, dan sebagainya, juga hubungan yang baik 

antara guru dan siswa.  
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c. Selalu mengembangkan fasilitas dan sumber belajar;  

Fasilitas dan sumber belajar merupakan salah satu pendukung dalam 

mencapai tujuan kurikulum, oleh karena itu harus selalu dikembangkan. 

Fasilitas yang harus dikembangkan diantaranya adalah laboratorium, media 

pembelajaran dan perpustakaan. 

d. Memupuk dan mengembangkan kemandirian sekolah;  

Yang berperan dalam memupuk dan mengembangkan kemandirian sekolah 

adalah kepala sekolah selaku top down di lembaga tersebut. Sebagai 

manajer di lembaga pendidikan, kepala sekolah dapat menjalankan fungsi 

manajemen terutama dalam merencanakan, mengkoordinasikan, 

menggerakkan, dalam mengimplementasikan kurikulum. 

e. Meluruskan paradigma (pola pikir) guru;  

Guru sebagai pelaksana langsung kurikulum dan  yang paling banyak 

menghabiskan waktu di kelas selama proses pembelajaran, harus paham dan 

mengerti tentang kurikulum itu sendiri. Oleh karena itu, pihak sekolah dapat 

mengundang para pakar pendidikan  untuk memberikan pelatihan kepada 

para guru di sekolah tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang 

kurikulum, baik terkait dengan implementasi maupun pengembangannya.  

f. Memberdayakan semua tenaga kependidikan 

Tenaga kependidikan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta 

dapat melaksanakan tugas dengan baik sangat diperlukan dalam 

mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum yag baru sehingga 

apa yang diinginkan oleh kurikulum dan pendidikan tercapai.   
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Pada literatur lain E. Mulyasa mengatakan, ada tiga dimensi utama 

yang akan menentukan keberhasilan pembinaan K-13 dalam pembelajaran, 

ketiga hal tersebut adalah: “Koordinasi, komunikasi dan supervisi”.
74

 

Lebih lanjut E. Mulyasa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

koordinasi adalah upaya yang dilakukan secara berkesinambungan 

dan berlangsung terus menerus untuk menciptakan dan 

mengembangkan kerja sama, serta mempertahankan keserasian dan 

keselarasan tindakan antara pegawai maupun unit lembaga,  sehingga 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan 

rencana.
75

  

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

akan efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan 

dan koordinasi dilakukan melalui hubungan dan pertemuan diantara berbagai 

pihak terkait. 

Dimensi lain yang juga menentukan  keberhasilan dalam pembinaan 

K-13 adalah komunikasi. Menurut E. Mulyasa, dalam pembinaan K-13 

komunikasi meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal 

adalah komunikasi antar personel yang sehat dan efektif, baik antara kepala 

sekolah dengan guru, maupun antara guru dengan personel lainnya. Sedangkan 

komunikasi eksternal adalah bentuk hubungan sekolah dengan orang tua 

peserta didik dan hubungan sekolah dengan masyarakat, baik secara individu 

maupun melembaga yang digandeng oleh komite sekolah.
76

 

Melalui komunikasi internal dan eksternal yang terbina dengan baik 

akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan 

sekolah serta memecahkan berbagai masalah yang muncul.  
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Dimensi ketiga yang menentukan  keberhasilan dalam pembinaan K-

13 adalah supervisi. Secara etimologi, supervisi mengandung arti melihat dan 

meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh 

pihak atasan terhadap produktivitas, kreativitas dan karakter bawahan. Pada 

hakikatnya supervisi mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan 

kontinu, pengembangan kemampuan profesional personil, perbaikan situasi 

belajar mengajar dengan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan 

pertumbuhan pribadi peserta didik. Dalam kaitannya dengan K-13, supervisi 

lebih ditekankan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan dan kinerja 

guru di sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai 

pembelajaran.
77

 

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa supervisi bertujuan 

mengembangkan iklim yang kondusif dan lebih baik dalam kegiatan 

pembelajaran melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi para pendidik. 

Adapun hambatan dalam pembinaan K-13 yang salah satunya 

berhubungan dengan pembelajaran tematik integratif, Venville yang dikutip 

oleh Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri mengidentifikasi hambatan tersebut, 

yaitu faktor guru dan faktor kontekstual. Faktor guru meliputi; pengetahuan 

dan kualifikasi materi pelajaran/subject matter, pengetahuan isi pedagogigal, 

kepercayaan dan pengalaman sekolah. Dan faktor kontekstual meliputi; 
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kebijakan administratif, panduan kurikulum, proses penilaian dan pelaporan, 

dan tradisi sekolah.
78

 

Langkah untuk mengatasi hambatan tersebut dari faktor guru menurut 

Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri adalah dengan menyusun program 

peningkatan kompetensi secara terstruktur melalui pendidikan dan pelatihan 

yang materinya secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu penguasaan materi 

ajar atau diklat berbasis kompetensi mata pelajaran dan kecakapan ilmu dan 

teknologi pendidikan. Ilmu pendidikan meliputi teori pendidikan dan teknologi 

pendidikan yaitu metode, model, strategi, sumber, media dan lingkungan 

pembelajaran. Sedangkan faktor kontekstual dilakukan dengan pendampingan 

pelaksanaan kurikulum oleh pengawas sekolah dan Widyaiswara LPMP.
79

  

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu  ini peneliti sampaikan penelitian sebelumnya 

yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang peneliti bahas, yaitu:  

1. Tesis Supriyanto
80

 yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja 

Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kota 

Tegal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kepemimpinan  kepala sekolah 

dan  kinerja guru  dalam mengimplementasikan  kurikulum 2013. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: Kepemimpinan Kepala Sekolah dan kinerja guru 

dalam mengimplementasikan  kurikulum 2013. Hasil yang diperoleh  dari 

penelitian ini yaitu Kepemimpinan yang baik demokratis, situasional,  
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transformasional, dan kinerja guru yang profesional,  dapat menerapkan  

kurikulum 2013. Gaya demokratis ditunjukan pada saat awal pembentukan 

visi, misi dan tujuan sekolah. Kepala sekolah selalu menerima kritik dan saran 

dari rapat dewan guru. Gaya situasional ditunjukkan oleh kepala sekolah ketika 

menyelesaikan masalah yang terjadi dengan berusaha memahami kondisi dan 

kemauan bawahan sehingga aspirasi guru dan karyawan tersalurkan, gaya 

tranformasional terlihat dari gaya kepeimpinan kepala sekolah yang selalu 

mengutamakan prestasi dan kualitas siswa sehingga menjadi sekolah rujukan 

karena banyak lulusannya yang masuk ke PTN melalui jalur SNMPTN maupun 

jalur SBMPTN.  

Penilaian Kinerja Guru SMA 1 Tegal masih rendah terbukti dari 

temuan data: (1) dari 53 jumlah guru yang ada hanya 29 guru yang 

mengumpulkan perangkat pembelajaran yang dianjurkan oleh kepala sekolah. 

(2) banyaknya jam kosong ketika peneliti setiap datang ke obyek penelitian. (3) 

Hanya 25 guru dari 53 orang yang menggunakan IT (Laptop dan LCD) sebagai 

sarana pengembangan pembelajaran. (4) Sedikit sekali guru yang mau 

mengikuti lomba Inovasi dan karya ilmiah. Simpulan penelitian ini 

kepemimpinan  kepala sekolah yang baik dan kinerja guru yang profesional 

dapat mengimplementasikan  kurikulum 2013.  
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2. Tesis  Benny Irawan
81

 “Kepemimpinan Pembelajaran dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 pada Sekolah Adiwiyata Mandiri (Studi Multikasus di SDK 

Santa Maria Kota Blitar dan SDN Purwantoro 1 Kota Malang)”. 

Fokus penelitian ini: (1) perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam 

implementasi kurikulum 2013 pada sekolah adiwiyata mandiri; (2) faktor-

faktor eksternal yang berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran dan (3) 

dimensi-dimensi internal yang berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran. 

Hasil penelitian yaitu: (1) Perilaku kepemimpinan pembelajaran 

dimulai dengan melakukan identifikasi segala permasalahan yang terkait 

dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya kepala 

sekolah memfokuskan hanya kepada satu permasalahan saja dengan cara 

melakukan analisis SWOT yang selanjutnya akan digunakan dalam 

pengembangan visi sekolah yang berciri-khas lingkungan, kemudian 

dijabarkan ke dalam misi sekolah. Visi dan misi ini kemudian disosialisasikan. 

(2) Sekolah adiwiyata mandiri memiliki empat komponen, salah satunya adalah 

pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup. (3) Kurikulum yang 

dikembangkan di sekolah ini adalah kurikulum 2013 yang memiliki muatan 

lingkungan  yang  didesain dalam kegiatan kurikuler, ko kurikuler dan ekstra 

kurikuler. (4) Berbagai prestasi yang didapatkan oleh sekolah menyebabkan 

pada awal tahun ajaran baru, masyarakat selalu berlomba untuk 

menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. (5) Kepala sekolah selalu 
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berhubungan dengan berbagai pihak dalam implementasi kurikulum 2013 dan 

program adiwiyata mandiri. Diantaranya; LPMP Jawa Timur, Dinas 

Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Kelurahan 

setempat, dan Pemerintah Kota, Kelompok Kerja Guru, serta komite sekolah. 

(6) Kepala sekolah mengembangkan empat komponen yang merupakan ciri 

khas dari sekolah adiwiyata mandiri, yaitu: pengembangan kebijakan sekolah 

berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, 

pengembangan kegiatan berbasis partisipatif dan pengembangan sarana 

prasarana penunjang kegiatan ramah lingkungan. 

Dalam kurikuler,  muatan lingkungan terintegrasi dalam tema-tema 

yang ada dalam kurikulum 2013. Dalam ko kurikuler muatan lingkungan hidup 

akan tampak dalam kegitan-kegiatan yang diberikan guru kepada siswa yang 

banyak bersinggungan dengan lingkungan. Serta dalam ekstrakurikuler, kepala 

sekolah mewadahi bakat dan minat siswa yang memungkinkan siswa mencintai 

lingkungan. 

3. Artikel Sri Budiani, Sudarmin & Rodia Syamwil
82

 “Evaluasi Implementasi 

Kurikulum 2013 di Sekolah Pelaksana Mandiri”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi K-13 di 

sekolah pelaksana mandiri  yang meliputi: (1) kesiapan implementasi, (2) 

proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, (3) hasil implementasi, (4) 

tingkat keberhasilan implementasi. 
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Hasil penelitian, yaitu: kesiapan implementasi meliputi kesiapan guru, 

buku, sarana prasarana dan rencana pembelajaran sangat baik (95 %), tahap 

proses yang meliputi kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sangat 

baik (90 %),   dan hasil implementasi yang meliputi respon peserta didik dan 

hasil belajar juga sangat baik (94 %). Implementasi K-13 di sekolah pelaksana 

mandiri dapat berjalan sangat baik dengan dukungan pemenuhan standar 

nasional pendidikan dan para guru yang memiliki motivasi, kreativitas dan 

kinerja yang baik. 

Untuk lebih jelasnya tentang ketiga penelitian tersebut di atas, peneliti 

uraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul  

Penelitian 

Fokus  

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Supriyanto Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

dan Kinerja Guru 

dalam 

Mengimplemen-

tasikan 

Kurikulum 2013 

di SMA Negeri 1 

Kota Tegal 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

dan Kinerja 

Guru dalam 

Mengimplemen- 

tasikan 

Kurikulum 2013  

1. Kepemimpinan yang 

baik, demokratis, 

situasional, 

transformasional dan 

kinerja guru yang 

profesional dapat 

menerapkan K-13 

2. Kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Kota Tegal 

dalam 

mengimplemen-

tasikan K-13 

menggunakan gaya 

demokratis, 

situasional dan 

transformasional 

3. Strategi kepala 

sekolah dalam 

meningkatkan kinerja 

guru dalam 
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mengimplementasi-

kan K-13 melalui:  

(a)  pelaksanaan IHT, 

(b) Pembuatan RPP, 

perangkat KBM, 

dan bahan ajar 

Kurikulum 2013 

bersama-sama 

dengan guru- 

guru mata 

pelajaran yang 

sejenis,  

(c) Membuat alat 

evaluasi dan 

format evaluasi,  

(d) Menggiatkan 

kegiatan MGMP  

(e) Memberikan 

motivasi dengan 

memberikan 

reward atau 

bonus pada yang 

berprestasi dan 

panisment pada 

yang tidak 

disiplin kerja.  

4. Kinerja gurunya 

rendah, ditandai:  

(a) hanya 29 guru 

yang 

mengumpulkan 

perangkat 

pembelajaran 

dari 53 jumlah 

guru yang ada, 

baik yang PNS 

maupun non PNS  

(b) banyaknya jam 

kosong  

(c) Dari 53 Guru 

yang 

menggunakan IT 

hanya sekitar 25 

guru yang 

menggunakan 

Laptop dan LCD 
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sebagai sarana 

pengembangan 

pembelajaran  

(d) masih sedikit guru 

yang mau 

mengikuti lomba 

kejuaraan Inovasi 

Guru dan karya 

ilmiah.  

2. Benny 

Irawan 

Kepemimpinan 

Pembelajaran 

dalam 

Implementasi 

Kurikulum 2013 

pada Sekolah 

Adiwiyata 

Mandiri (Studi 

Multikasus di 

SDK Santa 

Maria Kota 

Blitar dan SDN 

Purwantoro 1 

Kota Malang) 

(1) Perilaku 

kepemimpin-

an kepala 

sekolah 

dalam 

implementasi 

kurikulum 

2013 pada 

sekolah 

adiwiyata 

mandiri;  

(2) Faktor-faktor 

eksternal 

yang 

berkaitan 

dengan 

kepemimpin-

an 

pembelajaran  

(3) Dimensi-

dimensi 

internal yang 

berkaitan 

dengan 

kepemimpin-

an 

pembelajaran 

 

(a) kepemimpinan 

pembelajaran 

dimulai dengan 

melakukan 

identifikasi segala 

permasalahan yang 

terkait dengan 

permasalahan yang 

ada di lingkungan 

sekolah 

(b) kepala sekolah 

sebagai pemimpin 

pembelajaran akan 

memfokuskan 

hanya kepada satu 

permasalahan saja 

dengan cara 

melakukan analisis 

SWOT 

(c) selanjutnya akan 

digunakan dalam 

pengembangan visi 

sekolah yang 

berciri-khas 

lingkungan, setelah 

visi terbentuk 

selanjutnya 

dijabarkan ke dalam 

misi sekolah. 

(d) Kepala sekolah 

dalam sekolah 

adiwiyata mandiri 

memiliki tugas 

dalam 

mengembangkan 

empat komponen 

yang merupakan ciri 



58 
 

 
 

khas dari sekolah 

adiwiyata mandiri. 

Empat komponen 

yang yang 

dikembangkan oleh 

kepala sekolah 

sebagai pemimpin 

pembelajaran adalah 

pengembangan 

kebijakan sekolah 

berbudaya 

lingkungan, 

pengembangan 

kurikulum berbasis 

lingkungan, 

pengembangan 

kegiatan berbasis 

partisipatif dan 

pengembangan 

sarana prasarana 

penunjang kegiatan 

ramah lingkungan. 

(e) selain memiliki 

empat komponen, 

Sekolah Adiwiyata 

juga memiliki 

program-program 

adiwiyata mandiri. 

Program ini 

didesain kepala 

sekolah dalam 

kegiatan kurikuler, 

co kurikuler dan 

ekstrakurikuler. 

Dalam kurikuler  

muatan lingkungan  

terintegrasi dalam 

tema-tema yang ada 

dalam kurikulum 

2013. Dalam co 

kurikuler muatan 

lingkungan hidup  

tampak dalam 

kegitan-kegiatan 

yang diberikan guru 

kepada siswa yang 
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banyak 

bersinggungan 

dengan lingkungan. 

Sedangkan dalam 

ekstrakurikuler, 

kepala sekolah 

mewadahi bakat dan 

minat siswa dalam 

ekstrakurikuler yang 

memungkinkan 

siswa mencintai 

lingkungan. 

 

3. Sri 

Budiani, 

Sudarmin 

& Rodia 

Syamwil  

Evaluasi 

Implementasi  

Kurikulum 2013 

di Sekolah 

Pelaksana 

Mandiri 

a. Kondisi 

guru, 

 

b. kondisi buku 

 

 

c. kondisi 

sarana 

prasarana 

d. kondisi RPP 

 

e. pembelajaran 

 

f. evaluasi 

 

g. respon 

peserta didik  

h. hasil belajar 

 

a. 92 % telah 

mengikuti pelatihan 

K-13  

b. 100 % memenuhi 

jumlah peserta didik 

dan guru 

c. 98 % memenuhi 

standar sarana 

prasarana 

d. 88 % memenuhi 

standar proses 

e. 89 % memenuhi 

standar proses 

f. 90 % memenuhi 

standar penilaian 

g. 88 % aktif dan 

semangat 

h. 100 % mencapai 

KKM 

 

 

Dari ketiga hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dua penelitian di atas yang 

menjadi subjek penelitian adalah kepala sekolah, yang diteliti  berkaitan 

dengan upaya kepala sekolah selaku pimpinan dalam mensukseskan 

implementasi K-13 yang merupakan kurikulum baru di sekolah yang 

dipimpinnya. Sedangkan subjek penelitian ketiga dan penelitian yang 
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dilakukan peneliti adalah guru, tetapi peneliti hanya pada guru yang kelas yang 

mengajar semua bidang studi umum pada kelas yang dipegangnya dan objek 

yang diteliti meliputi empat aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan penilaian dalam proses pembelajaran yang menggunakan     

K-13.  Sedangkan persamaan ketiga penelitian di atas dengan peneliti terletak 

pada lingkup penelitian yaitu K-13. 

Untuk lebih jelasnya persamaan dan perbedaan penelitian peneliti 

dengan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada: 

Tabel 4 

Perbedaan dan persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu 

No. 
Penelitian terdahulu & yang akan diteliti 

Perbedaan Persamaan 

1. Supriyanto, 

a) Subjek penelitian: Kepala sekolah 

dan guru 

b) Objek penelitian: kepemimpinan 

kepala sekolah dan kinerja guru 

dalam mengimplementasikan      

K-13 

 

Lingkup penelitian yaitu 

Kurikulum 2013 

2. Beny Irawan, 

a) Subjek penelitian: Kepala sekolah  

b) Objek penelitian: kepemimpinan 

kepala sekolah dalam mengimple-

mentasikan K-13 serta faktor-

faktor eksternal dan internal 

kepemimpinan 

 

 

3. Sri Budiani, Sudarmin & Rodia 

Syamwil, 

a) Subjek penelitian: Guru 

b) Objek penelitian:  

Evaluasi Implementasi  K-13 di 

Sekolah meliputi; kondisi guru, 

kondisi buku, kondisi sarana 

prasarana, kondisi RPP, 
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pembelajaran, evaluasi, respon 

peserta didik dan hasil belajar. 

 

4. Ernawati (peneliti),  

a) Subjek penelitian: Guru kelas IV  

b) Objek penelitian: manajemen     

K-13 pada  perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan 

dan penilaian dalam proses 

pembelajaran, faktor pendukung 

dan penghambat serta upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam  manajemen    

K-13  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Dalam  bab ini akan dibahas: (a) jenis, tempat dan waktu penelitian; (b) 

prosedur penelitian; (c) data dan sumber data; (d) teknik pengumpulan data; (e) 

analisis data; dan (f) pemeriksaan keabsahan data (g) kerangka pikir. 

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini ditinjau dari jenisnya merupakan penelitian kualitatif 

deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
83

 Dengan demikian pendekatan kualitatif hanya meneliti data yang 

berbentuk kata-kata dan biasanya merupakan proses yang berlangsung lama.  

Lebih jelasnya tentang pendekatan kualitatif ini Lexy J. Moleong 

dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif  menerangkan pendekatan 

kualitatif adalah: “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat 

diamati. Pendekatan ini akan diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh)”.
84

 

Dalam mencari hasil penelitian dari permasalahan yang ditemukan 

sebelumnya, maka peneliti menggunakan penelitian dengan  metode 

penelitian  lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung 

mengambil data di lapangan, dalam hal ini di MIN 1 Kota Palangka Raya. 

                                                           
83

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 

3.  
84

Ibid, h. 5.  
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Dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif terhadap 

Manajemen Kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya.  

2. Tempat Penelitian 

Sebagaimana peneliti kemukakan di atas, penelitian ini dilakukan 

di MIN 1 Kota Palangka Raya yang merupakan salah satu madrasah yang 

berada di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. 

MIN 1 Kota Palangka Raya salah satu madrasah favorit yang yang ada di 

kota Palangka Raya. Menurut Kepala Madrasah, hampir 300 orang setiap 

tahunnya yang mendaftar jadi siswa baru di Madrasah ini.
85

 Menurut asumsi 

peneliti, banyaknya atau tingginya minat orang tua yang ingin 

menyekolahkan anaknya di madrasah ini setiap tahun, karena madrasah 

tersebut memiliki keunggulan, yaitu: 

(1) MIN 1 Kota Palangka Raya salah satu madrasah maju yang ada di Kota 

Palangka Raya. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan peserta didik 

cukup besar, 706 orang siswa dan rombongan belajar (rombel) untuk 

setiap jenjang dari kelas I – VI masing-masing tiga kelas   (a–c). 

Seluruh rombel yang ada di MIN 1 Kota Palangka Raya berjumlah 18.  

(2) MIN 1 Kota Palangka Raya letaknya strategis, ditengah-tengah kota 

sehingga mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat kota Palangka 

Raya. 

(3) Banyaknya prestasi yang diraih oleh peserta didiknya, baik prestasi 

akademik maupun nonakademik yaitu seni dan olahraga. Dari informasi 

                                                           
85

Wawancara dengan R nama inisial kepala MIN 1 Kota Palangka Raya, 13 Nopember 

2016.  
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kepala madrasah, hampir setiap even lomba mereka mengikuti dan 

mendapat kejuaraan, tidak hanya ditingkat kota, tetapi juga sampai pada 

tingkat propinsi dan nasional.
86

  

(4) Memiliki sarana dan prasarana (Sapras) yang cukup memadai. Dari 

informasi kepala madrasah wakil kepala madrasah bidang kurikulum 

dan pengajaran, sapras yang dimiliki MIN 1 Kota Palangka Raya adalah 

Mushalla, Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Aula, Proyektor  

pada kelas, ruang kesenian, ruang pramuka, ruang bimbingan konseling 

(BK) dan koperasi sekolah. Semua sapras ini sangat membantu dalam 

proses pembelajaran dan pengembangan diri peserta didik.   

Dari observasi awal inilah peneliti tertarik dan menganggap penting 

untuk meneliti lebih jauh dan mendalam di madrasah ini terkait dengan 

rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada bab I. 

3. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian mulai dari pengurusan surat menyurat 

pada madrasah bersangkutan sampai pengumpulan data yang diperlukan, 

dilaksanakan selama 2 bulan yaitu sejak bulan 27 Oktober-27 Desember   

2017. Pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

                                                           
86

Ibid, tanggal 13 Nopember 2016.  
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Tabel 6 

Skudlle Time Waktu Penelitian  

NO. KEGIATAN 

BULAN 

KEGIATAN KETERANGAN 

1 2 

1. Pengumpulan Data x   

2. Penyusunan Laporan  x  

3. Analisis Data  x  

 

B. Prosedur Penelitian 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Taylor ada tiga tahapan yaitu: (1) tahap pra lapangan, (2) tahap 

kegiatan di lapangan, (3) tahap analisis data. 

Dalam tahap pra lapangan (orientasi), peneliti menjajaki kondisi 

lapangan, merancang usulan penelitian, penentuan tahap penelitian, 

menentukan subjek penelitian dan informan serta mempersiapkan berbagai 

penunjang lainnya seperti perizinan dan kelengkapan instrumen penelitian. 

Orientasi lapangan dilaksanakan selama 1 bulan yakni bulan Mei 2017.  

Pada tahap di lapangan (eksplorasi) meliputi: pemahaman latar 

penelitian dan kesiapan diri memasuki lapangan, mengumpulkan data secara 

terarah sesuai dengan rumusan masalah, sampai menentukan data dimulai 

bulan Oktober s.d. Nopember 2017. 

Tahap analisis data meliputi dua tahapan, yaitu: menganalisis data saat 

ada di lapangan dan menganalisis data setelah selesai dari keseluruhan proses 



66 
 

 
 

di lapangan. Tahap kedua ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, 

penyederhanaan data, pemaparan data, pembahasan dan analisis data serta 

penarikan kesimpulan. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan dimulai 

pada bulan Oktober sampai Desember 2017.     

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang hendak digali dalam penelitian ini adalah  hal-hal yang 

berkaitan dengan manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya oleh guru 

kelas IV dari segi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian serta faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen  

K-13 tersebut,  dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

manajemen K-13.  

Dalam penelitian ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder.    

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber data di tempat objek penelitian dilakukan melalui teknik 

yang sudah ditentukan.     

b. Data sekunder yaitu data yang dapat membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi oleh peneliti seperti dokumen-dokumen, buku-buku, 

catatan yang berupa cetakan maupun elektronik yang terkait dengan 

penelitian serta data hasil wawancara dengan informan.  

2. Sumber Data 
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Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek 

dimana data dapat diperoleh.
87

  Adapun sumber data dalam penelitian ini 

terdiri dari subjek dan informan. 

a. Subjek penelitian yaitu guru kelas IV yang berjumlah 3 orang. 

b. Sedangkan informan berjumlah 4 orang yang terdiri dari; Kepala 

Madrasah, wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum dan pengajaran, 

wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana dan bagian 

perpustakaan. 

Peneliti memilih guru kelas IV sebagai subjek penelitian dengan 

pertimbangan: 

a. Waktu penelitian  dan data yang digali oleh peneliti. Dengan waktu 

penelitian yang hanya dua bulan dengan subjek penelitian yang 

berjumlah tiga orang ditambah lagi dengan informan, data yang diperoleh 

oleh peneliti dari sumber data diharapkan betul-betul mendalam sehingga 

tujuan dari penelitian tercapai. 

b. Standar isi yang tertuang kedalam mata pelajaran untuk kelas IV, 

khususnya mata pelajaran umum cukup sulit  dibandingkan kelas I. 

Dengan kualifikasi pendidikan guru kelas IV  dari guru PAI dengan tugas 

yang diemban sebagai guru kelas, data yang digali oleh peneliti 

diharapkan mampu mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.     

D. Teknik Pengumpulan Data 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineke 

Cipta, 1998, Cetakan Kesebelas, h. 114. 
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Dalam penelitian kualitatif, sumber data baik sumber yang bersifat 

primer maupun sekunder lebih banyak digali melalui 3 (tiga) teknik yaitu 

observasi berperan serta (participant observation), wawancara dan 

dokumentasi.
88

 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Observasi nonpartisipan atau partisipasi pasif (passive participation), 

yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti tetapi peneliti 

tidak terlibat dengan aktivitas orang yang sedang diamati. Dalam hal ini 

peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati persoalan yang berkaitan 

dengan data.  Dengan observasi nonpartisipatif, maka data yang akan 

diperoleh diharapkan lebih lengkap dan tajam. 

Dalam melakukan pengamatan, peneliti  menggunakan pengamatan 

terbuka. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk 

mencatat hal-hal yang belum dirumuskan dalam rambu-rambu pengamatan 

tersebut. 

Adapun data yang peneliti gali dengan teknik observasi ini meliputi: 

1. Lokasi dan keadaan madrasah serta sekitar madrasah: 

a. Alamat atau lokasi madrasah 

b. Lingkungan didalam madrasah dan sekitarnya 

c. Akses transportasi peserta didik dan guru. 

2. Kondisi fasilitas yang dimiliki madrasah: 

                                                           
88

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 225 . 
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a. Sarana dan prasarana pembelajaran 

b. Administrasi kelas 

c. Sarana di ruang kepala madrasah, tata usaha, guru, perpustakaan, 

UKS, bimbingan penyuluhan, Lab. Komputer, kesenian, pramuka, 

koperasi dan mushalla 

d. WC. 

3. Interaksi warga madrasah dan aktivitas madrasah: 

a. Keaktifan setiap kegiatan 

b. Pelaksanaan proses pembelajaran 

c. Interaksi warga madrasah; kepala sekolah, karyawan, peserta didik 

dan orang tua peserta didik. 

2. Interview (wawancara) 

Wawancara peneliti lakukan untuk mencari informasi secara jelas 

dan detail dari pihak-pihak yang berkompeten yaitu subjek penelitian dan 

informan.  

Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah: 

a. Wawancara dengan subjek penelitian; 

1. Manajemen guru kelas IV pada K-13 

2. Kelengkapan administrasi perencanaan pembelajaran guru kelas IV 

yang berhubungan dengan K-13 

3. Materi pembelajaran yang digunakan guru kelas IV dalam 

melaksanakan K-13 di kelas 

4. Pelaksanaan penilaian proses selama proses pembelajaran berlangsung 
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5. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran yang telah berlangsung 

6. Kelengkapan administrasi guru kelas IV tentang penilaian siswa baik 

proses maupun hasil pembelajaran yang berhubungan dengan K-13 

7. Faktor pendukung dan penghambat bagi guru kelas IV dalam 

manajemen K-13 

8. Upaya yang dilakukan guru kelas IV untuk mengatasi hambatan 

dalam manajemen K-13  

b. Wawancara dengan informan 

1) Pandangan Kepala Madrasah dan wakil kepala madrasah bidang 

kurikulum dan pengajaran tentang manajemen guru kelas IV pada    

K-13 dalam proses pembelajaran 

2) Faktor pendukung dan penghambat manajemen K-13 di madrasah 

3) Upaya yang dilakukan kepala madrasah dan pihak sekolah untuk 

mengatasi hambatan dalam manajemen K-13 di madrasah 

4) Kelengkapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan 

manajemen K-13 yang dimiliki dan dikembangkan madrasah  

3. Dokumentasi 

Dokumen  merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
89

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber 

tertulis (dokumen) maupun sumber lain yang berbentuk audio dan visual 
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(suara dan gambar). Adapun data yang ingin didapat melalui teknik ini 

adalah: 

a. Profil Madrasah (sejarah, struktur, visi dan misi) 

b. Kurikulum Madrasah 

c. Sarana prasarana yang ada di MIN 1 Kota Palangka Raya 

d. Bahan atau dokumentasi yang relevan dengan penelitian 

Menurut Sartono Kartodirejo, agar data yang diperoleh melalui 

dokumentasi ini terjamin akuransinya, maka perlu dilakukan tiga telaah, 

yaitu: (1) keaslian dokumen; (2) kebenaran isi dokumen; (3) relevansi isi 

dokumen dengan permasalahan yang akan diteliti.
90

  

E. Analisis Data 

Analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diungkapkan oleh 

Miles dan Huberman, yaitu: koleksi data (data colection), penyajian data (data 

display), dan menarik kesimpulan (data conclution).
91

 

1. Koleksi Data. Pada tahapan pertama ini peneliti akan memilah memilih 

data. Data yang tidak relevan atau tidak diperlukan dalam penelitian ini 

akan dibuang, sehingga yang tersisa adalah data yang betul-betul relevan 

dengan penelitian. 

2. Penyajian Data. Setelah peneliti memilah memilih data yang diperoleh di 

lapangan, maka  pada tahap kedua ini, data yang telah dipilah dipilih,  akan 
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Sartono Kartodirejo, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Grafindo, 1986, h. 
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disusun dan dipaparkan dalam bentuk deskripsi baik berupa kata-kata atau 

uraian kalimat maupun tabel dan gambar. 

3. Menarik Kesimpulan. Setelah pemaparan dilakukan, tahap yang terakhir 

adalah peneliti melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data 

kemudian menarik kesimpulan dari data yang diperoleh sesuai dengan 

tujuan penelitian.  

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam memeriksa keabsahan data, ada empat proses dan teknik yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu: “derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability)”.
92

  

Dari keempat proses dan teknik di atas, peneliti menggunakan dua 

teknik dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu; kredibilitas dan 

dependability. 

1. Kredibilitas 

Untuk meningkatkan kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif, menurut Sugiyono dapat dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan 

membercheck.
93

 

Dari keenam cara yang dikemukakan oleh Sugiyono di atas, cara 

yang dilakukan peneliti untuk meningkatkan kredibilitas data atau 
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kepercayaan terhadap data hasil penelitian tentang manajemen pembinaan 

K-13 ini adalah meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan 

menggunakan bahan referensi. 

Melalui ketekunan dalam penelitian, peneliti akan melakukan 

pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan sehingga kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam dengan baik dan sistematis. 

Melalui triangulasi peneliti melakukan langkah dengan cara mencek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, akan dicek dengan observasi 

atau dokumentasi. 

Bahan referensi yang peneliti maksud adalah pendukung yang akan 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti kamera, 

handycam, alat perekam suara. Data hasil wawancara peneliti akan didukung 

dengan rekaman wawancara. Atau gambaran suatu keadaan akan didukung 

oleh foto-foto.   

2. Dependabilitas 

Agar dependabilitas penelitian ini tidak diragukan proses dan 

hasilnya, maka peneliti melakukan konsultasi atau proses pembimbingan 

dengan dua orang pembimbing yang berkompeten di bidang ini yaitu 

pembimbing yang telah ditunjuk oleh bagian akademik (Fakultas). Melalui 

proses pembimbingan ini peneliti berkonsultasi mulai dari menentukan 

masalah/fokus penelitian, menentukan sumber data, melakukan analisis data, 
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melakukan uji keabsahan data sampai membuat kesimpulan. Dan 

pembimbing akan mengaudit secara keseluruhan. 

G.  Kerangka Pikir 

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini, dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Kerangka Pikir 
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Keterangan: 

 

1. Prota : Program Tahunan 

2. Promes : Program Semester 

3. RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

 

Gambar 7: Kerangka Pikir 
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Pembelajaran Tematik 

Integratif & saintifik 
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- Basic pendidikan guru PAI 

- Mengintegrasikan mapel 

- Pendekatan pembelajaran 

- Kreatifitas guru 

- Pola pembelajaran (SCL) 

- Penilaian 

Tujuan: 

- Guru yang profesional 

- PBM yang menyenangkan dan 

bermakna 

- Out put (peserta didik yang 

memiliki knowledge, attitude 

dan skill yang bagus) 
 

 

Penilaian Autentik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A.   Gambaran Umum Lokasi atau Subyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat 

Pada awalnya MIN 1 Kota Palangka Raya adalah sebuah 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang terletak di komplek Pembataan 

dan merupakan madrasah swasta pertama yang ada di Kota Palangka 

Raya. Namun pada perkembangannya, madrasah ini berpindah ke jalan 

RA. Kartini No. 04 yang kemudian dinegerikan berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama (KMA) Nomor 27 Tahun 1980 dengan nama MIN 

Langkai. Pada saat itu MIN Langkai merupakan satu-satunya MIN yang 

ada di Kota Palangka Raya. Pada bulan Juli tahun 2017 berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 672 Tahun 2016 

nama MIN Langkai kemudian diganti menjadi MIN 1 Kota Palangka 

Raya. Hingga saat ini MIN 1 Kota Palangka Raya beralamat di Jalan RA. 

Kartini No. 04 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka 

Raya.  

Madrasah ini dibangun di atas tanah yang sepenuhnya milik 

negara. Luas areal seluruhnya 5000 m2 dan luas bangunan 2.522 m2. 

Sekitar madrasah dikelilingi oleh pagar sepanjang 40 m.
94

  

2. Profil Madrasah: 

                                                           
94

Dokumen MIN 1 Kota Palangka Raya Tahun 2016  
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Nama Madrasah    : MIN 1 Kota Palangka Raya 

No. Statistik Madrasah   : 111162710001 

NPSN      : 69726697 

Nomor Induk Statistik Bangunan  : 005.3.6.89.022.030.02 

Alamat Madrasah: 

Kelurahan     : Langkai 

Kecamatan     : Pahandut 

Jalan      : RA. Kartini No. 04 

Sekolah didirikan Tahun   : 1980 

Status Madrasah    : Negeri 

Kurikulum yang digunakan   : KTSP dan Kurikulum 2013 

  Ketenagaan yang digunakan: 

Kepala Madrasah    : 1 Orang 

Guru Kelas     : 18 Orang 

Guru Bidang Studi    : 13 Orang 

  Pendidikan Pegawai:   

SMP      : 1 Orang 

SMA      :  7 Orang 

D II      :  5 Orang 

S 1 Pendidikan    : 28 Orang 

Kualitas Madrasah    : Baik 

Komite Madrasah    : Mendukung 

3. Biodata Madrasah: 
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Nama Madrasah    : MIN 1 Kota Palangka Raya 

Alamat Madrasah    : Jalan RA. Kartini No. 04 

Status Madrasah    : Negeri 

NSS      : 111627011001 

NISB      : 005.3.6.89.022.030.02 

Tahun Pendirian    : 1980 

 

Struktur Organisasi  

MIN 1 Kota Palangka Raya
95
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Dokumen MIN 1 Kota Palangka Raya Tahun 2017  
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4. Data Kondisi Pegawai  

Tabel 7 

Data Kondisi Pegawai (Guru) PNS  Sesuai Daftar Urut Kepegawaian (DUK)  

dan Non PNS
96

 

 

NO NAMA/NIP 
PANGKAT 

/ GOL. 
STATUS JABATAN 

PENDIDIK- 

AN 

1. Dr. Achmad Farichin 

197211141987031001 
 

Pembina, 

IV/a 

PNS Plt. Kepala 

Madrasah 
S-3 

Evaluasi 

2. Mukhlisoh, S.Pd 

196811121993032001 
 

Pembina, 

IV/a 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 BK 

3. Siti Mutmainah, S.Pd 

196108101986082002 
 

Pembina, 

IV/a 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PGSD 

4. Suhardi, S.Pd. 

198709011987071001 
 

Pembina, 

IV/a 
PNS Guru 

Penjas 
S-1 PGSD 

5. Fitriyani, S.Pd.I 

197412021994022001 
 

Pembina, 

IV/a 
PNS Guru 

Mapel 
S-1 PAI 

6. Samsul Hadi, A.Ma 

196209171997031002 
 

Pembina, 

IV/a 
PNS Guru 

Kelas 
D II PAI 

7. Esti Muniartini, S.Pd 

197406071999032001 
 

Penata Tk.I 

 III/d 
PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

8. Liliyani, S.Pd.I 

197009021997032001 
 

Penata Tk.I 

III/d 
PNS Guru 

Mapel 
S-1 PAI 

9. Alwi Hasan, S.Pd.I 

1978082006041030 
 

Penata 

 III/c 
PNS Guru 

Mapel 
S-1 PAI 

10. Umi Khasanah, S.Pd.I 

197510042000032002 
 

Penata 

III/c 
PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

11. Tuminah, S.Pd. SD 

197107051999032012 
Penata 

III/c 
PNS Guru 

Kelas 
S-1 PGSD 

                                                           
96
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12. 
Henni, S.Pd.I 

197612132000032002 
 

Penata 

III/c 
PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

13. 
Zulaiha, S.Pd.I 

198004252007012021 
 

Penata 

Muda Tk.I 

III/b 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

14. 
Nawawi, S.Ag 

197101122009011006 
 

Penata 

Muda Tk.I 

III/b 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

15. Susila Haryati, S.Pd.I 

198105192005012008 
 

Penata 

Muda Tk.I 

III/b 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

16. Evi Yuliantie, S.Pd.I 

198207042007102001 
 

Penata 

Muda Tk.I 

III/b 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

17. Pardiansyah, S.Pd.I 

198105192005011008 
 

Penata 

Muda 

III/a 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

18. Siti Wahyuni, S.Pd 

196204171994032001 
 

Penata 

Muda 

III/a 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

19. Rayana, S.Pd 

198410052009012009 
 

Penata 

Muda 

III/a 

PNS Guru 

Mapel 
S-1 PGSD 

20. Afhani, S.Pd.I 

19660711201411100 
 

Penata 

Muda 

III/a 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

21. Tutik Nihayati, S.Pd.I 

197407102007102006 
 

Penata 

Muda 

III/a 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

22. Supadi, S.Pd.I 

197308102006041023 
 

Penata 

Muda 

III/a 

PNS Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

23. Siti Nurul Ana, S.Pd.I 

198611102014112002 
 

Penata 

Muda 

III/a 

PNS Guru 

Kelas 
D-II PAI 

24. Samsul Bahri, s.Pr.I 

198310072014111001 
 

Pengatur 

Muda Tk.I 

II/b 

PNS Guru 

Mapel 
D-II PAI 

25. Denny Ramadhana 

198506092014111001 
 

Pengatur 

Muda 

II/a 

PNS Guru 

Kelas 
D-II PAI 

26. Ira Heryati, S.Pd.I - GTT Guru 

Mapel 
S-1 PAI 
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27. 

 

Lestari Ambarwati, 

S.Pd.I 
- GTT Guru 

Kelas 
S-1 PAI 

28. Bhakti Amalia Sintari - GTT Guru 

Mapel 
S-1 PAI 

29. Herni, S.Pd.I - GTT Guru 

Mapel 
S-1 PAI 

30. Rabiatul Adawiyah, 

S.Pd. 
- GTT Guru 

Mapel 
S-1 PAI 

 

   Dari tabel di atas terlihat bahwa guru yang ada terdiri dari Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dan Guru Tidak Tetap (GTT). Yang ASN terdiri dari 

Kepala Madrasah dan 5 orang guru dengan pangkat/golongan IV/a, 2 orang 

guru dengan pangkat/golongan III/d, 4 orang guru yang pangkat/golongan 

III/c, 4 orang guru yang pangkat/golongan III/b, 7 orang guru yang 

pangkat/golongan III/a, 1 orang guru yang pangkat/golongan II/b, 1 orang 

guru yang pangkat/golongan II/a. Sedangkan yang GTT ada 5 orang guru. 

Kepala sekolah  dan guru baik yang ASN maupun GTT sebanyak 27 orang 

guru yang berpendidikan S-1 sedangkan yang berpendidikan D II sebanyak 

3 orang. 
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Tabel 8 

Data Karyawan Tata Usaha
97

 

 

NO NAMA/NIP 
PANGKAT 

/ GOL. 
STATUS JABATAN PENDIDIK-

AN 

1. 
Aan Norhaniya, S.E 

197608232006042005 
III/c PNS Tata 

Usaha 
S-1  

Manajemen 

2. 
Lili Rosidah, SH. 

197303192005012007 
III/c PNS Tata 

Usaha 
S-1 Hukum 

3. Ahmad Yanie 

196405131988031000 

III/b PNS Tata 

Usaha 

SLTA 

4. M. Syahril, S.Pd 

 

- PTT Tata 

Usaha 
S-1 

Ekonomi 

5. Rina Ristiningsih - PTT Perpus SLTA 

6. Indah Cansera Putri - PTT Perpus SLTA 

7. Mardani - PTT  SLTA 

8. Syarif Rahman - PTT  SLTA 

9. M. Supiani - PTT  SLTA 

10. Sopiansyah - PTT  SLTA 

11. Riki Setiawan  PTT  SLTP 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 orang pegawai tata usaha yang 

PNS dengan pangkat/golongan III/c, 1 orang pegawai tata usaha dengan 

pangkat/golongan III/b 5 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 2 orang 

karyawan perpustakaan, dan 1 orang penjaga sekolah yang juga PTT. 

5. Kekuatan Madrasah 

a. Keadaan Guru 
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Tabel 9 

Keadaan Guru
98

 

 

Status 

Guru 

Jumlah Guru Menurut 

Gol. Ruang 

Jumlah Guru 

Menurut Pendidikan Jumlah 

Gol. 

II 
Gol. 

III 
Gol. 

IV 
S. 2 S. 1 D. 2 

PNS 2 16 5 - 21 4 25 

Honorer - - - - 5 - 5 

Jumlah 2 16 5 - 26 4 30 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 16 orang guru dengan golongan III 

dan 5 orang guru dengan golongan IV. Kemudian 26 orang guru 

berpendidikan S-1 dan 5 orang guru berpendidikan D II. 

b. Keadaan Tenaga Kependidikan  

Tabel 10 

Keadaan Tenaga Kependidikan (Karyawan)
99

 

 

Status 

Karyawan 

Jumlah Guru Menurut 

Gol. Ruang 

Jumlah Guru 

Menurut Pendidikan Jumlah 

Gol. 

II 
Gol. 

III 
Gol. 

IV 
S. 1 SLTA SLTP 

PNS - 3 - 2 - - 2 

Non PNS 
   1 7 1 9 

Jumlah 

       

  11 
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Ibid, Tahun 2017.  
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Dari tabel di atas terlihat bahwa tenaga kependidikan 

keseluruhan berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 orang PNS dan 8 

orang honorer. Tenaga kependidikan yang PNS dengan  

pangkat/golongan III. Kemudian dari 11 orang tenaga kependidikan 

tersebut, yang pendidikan S1 berjumlah 4 orang, 6 orang pendidikan 

SMA dan 1 orang pendidikan SMP. 

c. Keadaan Siswa  

Tabel 11 

Keadaan Siswa
100

 

 

Kelas 
Jumlah Murid Menurut  

Jumlah Keterangan 

L P 

I 60 60 120 
Masing-

masing 

rombel 

terdiri dari 3 

kelas (a,b 

dan c) 

II 61 58 119 

III 45 67 112 

IV 56 65 121 

V 54 67 121 

VI 48 65 113 

Jumlah 324 382 706 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa keseluruhan 

berjumlah 706 orang. Jumlah siswa setiap kelasnya terdiri dari 38 – 40 

orang siswa. 
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d. Keadaan Gedung/Ruangan 

Tabel 12 

Keadaan Gedung/Ruangan
101

 

 

No. Ruang/Gedung Jumlah/Luas Keterangan 

1. Luas Bangunan 2.5222 m2 Baik 

2. Rumah Dinas Kepala Madrasah - - 

3. Rumah Dinas Guru - - 

4. Rumah Dinas Penjaga Madrasah - - 

5. Ruang Kepala Madrasah 1 ruang Baik 

6. Ruang TU 1 ruang Baik 

7. Ruang Guru 1 ruang Baik 

8. Ruang Kelas 19 ruang Baik 

9. Ruang Lab. IPA - - 

10. Ruang Lab. Komputer 1 ruang Baik 

11. Ruang Lab. Bahasa - - 

12. Ruang Kesenian 1 ruang Baik 

13. Ruang Perpustakaan 1 ruang Baik 

14. Ruang Serba Guna/Aula 1 ruang Baik 

15. Ruang UKS 1 ruang Baik 

16. Musholla 1 ruang Baik 

17. Ruang BP/BK 1 ruang Baik 

18. Ruang Komite - - 

19. Ruang OSIS - - 

20. Ruang PMR - - 

21. Ruang Pramuka 1 ruang Baik 
22. Lapangan Olah Raga 400 m2 Baik 

23. Kantin Madrasah 7 buah Baik 

24. Koperasi sekolah 1 buah Baik 

25. Tempat Parkir 2 buah Baik 
26. WC 10 buah Baik 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang 

ada di madrasah ini cukup lengkap. Dan itu semua sangat mendukung 
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terhadap kegiatan proses pembelajaran dan pengembangan diri siswa  

yang dilaksanakan oleh madrasah. 

6. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

a. Visi: 

Terwujudnya madrasah unggul dengan pelayanan pendidikan 

berkualitas. 

b. Misi: 

1. Mewujudkan madrasah unggul 

2. Melaksanakan pendidikan berkarakter 

3. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas 

4. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan menciptakan 

lingkungan madrasah yang asri. 

c. Tujuan Madrasah: 

1. Terdepan, terbaik dan terpercaya dalam hal keimanan dan ketaqwaan 

serta berakhlak mulia. 

2. Siswa sehat jasmani dan rohani. 

3. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. 

4. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya. 

5. Siswa kreatif, terampil dan bekerja untuk dapat mengembangkan diri 

secara terus menerus. 

6. Unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian madrasah. 
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7. Unggul dalam perolehan nilai UASBN, UM dan US. 

8. Unggul dalam persaingan masuk jenjang ke MTs dan SMP Negeri. 

9. Unggul dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama 

bidang sains, bahasa dan matematika. 

10. Unggul dalam lomba olah raga, kesenian, keagamaan dan pramuka. 

11. Unggul dalam kebersihan, keindahan dan penghijauan madrasah.
102

  

B. Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Penyajian Data  

Sumber data dalam penggalian data pada penelitian ini adalah guru 

kelas IV pada MIN 1 Kota Palangka Raya. Hal ini  dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 13 

Sumber Data Penelitian 

No. 
Nama Guru 

(nama inisial) 

Latar Belakang 

Pendidikan 

Lama 

Bertugas 

Keterangan 

1. Ph  S1 PAI 2 Tahun Guru kelas IV A 

2. Sp  S1 PAI 2 Tahun Guru kelas IV B 

3. Mt S1 PGSD 1 Tahun Guru kelas IV C 

 

1.1 Manajemen Kurikulum 2013. 

a. Perencanaan (Planning) 

Sebagai manajer dalam proses pembelajaran di kelas, 

perencanaan adalah proses awal yang dilakukan guru sebelum 

                                                           
102
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melaksanakan kegiatan tersebut baik berupa pemikiran maupun 

kerangka kerja yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran, sehingga tujuan yang hendak dicapai optimal. Hal ini 

seperti yang dilakukan oleh salah seorang guru di MIN 1 berinisial 

Ph yang mengatakan: 

 Untuk perencanaan pembelajaran, saya membuatnya pada 

saat libur kenaikan kelas. Yang saya lakukan, pertama 

adalah mencari referensi yaitu buku pegangan guru dan 

siswa sesuai dengan kelas yang dibina, kelas IV. Kemudian 

saya mempelajari KD dan KI yang ingin dicapai dikelas IV 

serta tema dan subtema yang ada dibuku pegangan. 

Selanjutnya saya mengembangkan indikator pencapaian 

kompetensi. Kemudian membuat administrasi/program  

pembelajaran, yaitu program tahunan, program semester, 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, juga buku 

penilaian sebagai persiapan sebelum memasuki tahun 

pelajaran baru. Agar pada saat memasuki tahun pelajaran 

baru, saya tidak lagi disibukkan dengan pembuatan 

administrasi pembelajaran tapi fokus pada pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas.
103

  

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sp: 

Pembuatan administrasi/program pembelajaran menurut 

saya memang harus dilakukan oleh guru, agar kita tahu 

tujuan/sasaran yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan 

pembelajaran. Karenanya saya membuat 

administrasi/program pembelajaran dari program tahunan, 

program semester, silabus, RPP bahkan buku penilaian. 

Selain itu, saya juga membuat buku administrasi kelas dan 

buku kontrol siswa. Untuk buku kontrol siswa, pada saat 

tahun pelajaran baru sudah berjalan, saya bagikan kepada 

masing-masing siswa, satu siswa satu buku kontrolnya.
104

    

 

Berdasarkan data di atas, baik Ph maupun Sp membuat 

administrasi pembelajaran pada saat libur sekolah. 
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Wawancara dengan P di MIN 1 Kota Palangka Raya, 21 Nopember 2017.  
104

Wawancara dengan S di MIN 1 Kota Palangka Raya, 1 Nopember 2017.  
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Administrasi/program pembelajaran yang mereka buat  meliputi:  

program tahunan, program semester, silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, juga buku penilaian. Bahkan Sp selain 

membuat administrasi pembelajaran tersebut juga membuat 

administrasi kelas dan buku kontrol siswa. 

Mengenai perencanaan pembelajaran, Mt yang juga guru 

kelas IV meskipun  baru menerapkan K-13 tahun ini, juga membuat 

administrasi  pembelajaran seperti halnya Ph dan Sp, seperti yang 

diinformasikan oleh Mt:  

Pembuatan administrasi/program pembelajaran selain 

kewajiban juga tuntutan  bagi guru. Tahun ini adalah tahun 

pertama kali saya memegang kelas IV dan melaksanakan      

K-13.  Saya belajar membuat administrasi pembelajaran 

dengan sesama guru kelas IV yaitu bapak Ph dan Sp. 

Alhamdulillah, administrasi pembelajaran dapat saya 

lengkapi seperti guru kelas IV lainnya.
105

   

 

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa  

guru MIN 1 telah melaksanakan salah satu tugas guru dalam hal 

perencanaan yakni membuat administrasi pembelajaran yang 

meliputi;  pembuatan program tahunan, program semester, silabus 

dan RPP dan juga buku penilaian. 

Data wawancara ini dikuatkan dengan dokumen 

administrasi pembelajaran dari ketiga guru tersebut di mana 

administrasi pembelajaran yang dimiliki meliputi program tahunan, 
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program semester, silabus, RPP dan buku penilaian.
106

 Dan 

administrasi pembelajaran ini peneliti lampirkan dalam lampiran 5 

yaitu dokumen pendukung.  

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua 

setelah perencanaan. Dalam hal ini, pengorganisasian yang dimaksud 

adalah cara pengaturan/teknis kerja oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Berkaitan dengan hal ini Ph menerangkan: 

Dua hal yang saya lakukan dalam pengorganisasian ini, 

pertama dalam program semester dan kedua pada RPP. Di 

kelas IV untuk satu semester ada 4 tema. Dalam program 

semester, saya tetapkan waktu yang harus saya habiskan 

untuk mengajarkan masing-masing tema selama satu 

semester. Selain itu, saya juga menentukan waktu-waktu 

saya melaksanakan ulangan harian dan program tindak 

lanjut (perbaikan dan pengayaan). Dalam RPP 

pengorganisasian itu dalam bentuk menentukan waktu dan 

kegiatan yang dilakukan pada kegiatan awal, inti dan akhir 

pada proses pembelajaran.
107

  

 

Sama hal nya dengan Ph, Sp pun juga melakukan hal yang 

sama,  tetapi Sp menambahkan bahwa pengorganisasian dilakukan 

selain pada administrasi pembelajaran juga pada pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, seperti yang diinformasikan Sp:  

Pengorganisasian yang saya lakukan sebagai guru kelas, 

selain saya mengatur pembagian waktu untuk 

menghabiskan materi dalam satu semester, pemberian 

perbaikan dan pengayaan kepada siswa, pemanfaatan 

sumber belajar, sarana dan prasarana, media pembelajaran 

dan strategi serta metode yang tepat akan digunakan, juga 

ketika pelaksanaan pembelajaran. Pengaturan ruang belajar, 
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tempat duduk siswa. Selain itu juga hasil belajar siswa di 

buatkan map file masing-masing siswa.
108

 

 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa selain melakukan 

remedial dan pengayaan, Sp juga melakukan pengaturan tempat 

duduk dan administrasi kelas. Hal ini dikuatkan dengan observasi 

peneliti dimana bangku siswa disusun secara berbanjar dengan posisi 

saling berhadapan dan siswa yang sangat aktif (suka jalan-jalan) 

ditempatkan di pojok atau dekat dinding kemudian untuk pengaturan 

ruangan karya siswa di pajang di dalam kelas dan untuk map file 

disusun dalam box file dan diletakkan di lemari kelas.
109

       

Tentang pengorganisasian yang dilakukan oleh guru kelas, 

Mt sebagai guru kelas IV menyampaikan: 

Saya menyusun persiapan-persiapan yang berhubungan 

dengan tugas saya sebagai pengajar, saya tuangkan dalam 

perencanaan dan aplikasikan dalam pelaksanaan dan 

penilaian. Misalnya, RPP. Dalam RPP tersebut ada di 

dalamnya langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan awal 

sampai penutup. Ada juga penilaian/evaluasi yang akan 

dilaksanakan nantinya. Dalam evaluasi itu, saya 

mengorganisasikan jenis dan bentuk penilaiannya.
110

      

 

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa  

guru MIN 1 Kota Palangka Raya telah melaksanakan fungsi 

manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian pada manajemen     

K-13.  
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Data wawancara ini dikuatkan dengan dokumen 

administrasi pembelajaran dari ketiga guru tersebut dan observasi 

peneliti di kelas pada saat pelaksanaan pembelajaran. Dimana 

pengaturan tempat duduk dibuat berhadap-hadapan antar sesama 

siswa, siswa yang hiperaktif dipasangkan dengan siswa yang agak 

pendiam, siswa yang suka jalan-jalan didudukkan ditengah-tengah 

atau di pojok-pojok sehingga siswa tersebut kesulitan untuk bebas 

berjalan-jalan. Selain itu, peneliti melihat hasil karya siswa di pajang 

di dinding ruangan dan hasil latihan atau ulangan siswa disimpan 

pada map file masing-masing siswa.
111

  

c. Actuating (Penggerakan/pengarahan)  

Penggerakan/pengarahan melalui pemberian motivasi dan 

bimbingan yang sungguh-sungguh serta profesional,  sangat penting 

dilakukan oleh guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 

karena hal itu akan berdampak pada hasil yang dicapai oleh peserta 

didik.  Berkaitan dengan actuating ini, Ph menerangkan: 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pemberian motivasi 

ini saya lakukan terutama di awal atau sebelum 

menyampaikan materi pembelajaran. Ini bertujuan untuk 

menumbuhkan semangat dan motivasi siswa ketika 

mengikuti proses pembelajaran. Baru setelah itu menjelaskan 

materi pelajaran.  Pada K-13, pendekatan yang digunakan 

dalam proses pembelajaran adalah pendekatan saintifik, 

kegiatannya dimulai dengan mengamati.  Sebagai contoh 

kegiatan mengamati, kita bisa memulainya dengan gambar, 

video atau membawa benda yang berhubungan dengan materi 
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langsung ke depan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan 

penjelas materi pelajarannya.
112

  

 

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ph di atas, proses 

pembelajaran diawali dengan pemberian motivasi yang di lanjutkan 

dengan penyampaian materi pelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik.   

Senada dengan hal di atas, Sp menyampaikan:  

Bagi saya guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. 

Karena itu, selain menyampaikan ilmu pengetahuan  saya 

juga memberikan motivasi dan nasihat kepada siswa. Saya 

ingin anak didik saya pintar, soleh dan sukses. Menurut saya 

melaksanakan K-13 ini guru harus kreatif. Kebetulan saya 

orang seni, saya bisa menggambar, menari, menyanyi. Ketika 

mapel yang disampaikan berkaitan dengan muatan Seni 

Budaya dan Prakarya (SBP), mudah  bagi saya 

menyampaikannya kepada siswa. Karena K-13 untuk SD/MI, 

beberapa mapel terintegrasi dalam satu tema, jadi ketika saya 

menjelaskan mapel yang bermuatan SBK misalnya saya 

harus menghubungkan mapel tersebut dengan mapel-mapel 

yang lain.
113

 

 

Dari hasil wawancara  dengan  Ph dan Sp di atas dapat 

disimpulkan bahwa melaksanakan pembelajaran K-13 itu mudah dan 

menyenangkan tetapi guru  harus kreatif dan  memahami pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran K-13. 

Sama halnya dengan Ph dan Sp. Mt juga melaksanakan 

manajemen K-13 di kelas berusaha sesuai dengan pendekatan yang 

digunakan dalam pembelajaran K-13, sebagaimana yang di ungkapkan 

oleh Mt: 
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Dalam melaksanakan pembelajaran K-13 di kelas, saya 

berusaha memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Saya menghadirkan benda yang terdapat dalam materi 

pelajaran sepanjang saya bisa, kalau tidak bisa saya 

menghadirkannya lewat gambar atau video mengunakan 

LCD. Saya pernah minta bawakan tanaman padi dengan 

saudara saya di Anjir, kebetulan beliau sering ke Palangka 

Raya, ketika mapel saat itu berkaitan dengan pertanian. para 

siswa melihat langsung dengan tanaman sesungguhnya dan 

siswa dapat mengamati jenis daunnya, akarnya dari padi 

tersebut.
114

  

 

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa  

guru MIN 1 Kota Palangka Raya memahami model dan pendekatan 

yang digunakan dalam manajemen K-13 dan menerapkannya pada 

proses pembelajaran.  

Data wawancara ini dikuatkan dengan observasi peneliti 

terhadap proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh Sp. 

Pada saat menjelaskan materi pelajaran yang berkaitan dengan tema 

nelayan, Sp menggambar di papan tulis laut yang luas dan nelayan 

yang melempar jala di laut dan peserta didik mengamati gambar 

tersebut sambil bertanya jawab. Setelah itu, masing-masing peserta 

didik diberi kertas lembaran tanpa garis (kertas HVS) untuk membuat 

gambar seperti di papan tulis. Setelah selesai menggambar, peserta 

didik menalar dan mencoba dengan membuat gambar dan cerita 

pendek sesuai dengan gambar. Selanjutnya, peserta didik maju satu 

persatu di depan kelas membacakan cerita yang dibuat.
115
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Dengan pembelajaran ini maka terlihat, integrasi dari 

beberapa mapel. Dari menggambar terdapat muatan SBP, membuat 

cerita pendek bermuatan Bahasa Indonesia, laut da nelayan bermuatan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tentang kenampakan alam, ikan  

bermuatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentang alat pernapasan 

ikan. Siswa mengamati gambar di papan tulis, bertanya jawab dan 

membuat cerita pendek adalah bagian dari langkah-langkah 

pembelajaran saintifik. 

d. Controling  

Controlling merupakan langkah terakhir dalam rangkaian 

fungsional kegiatan manajemen. Controlling yang peneliti maksud 

dalam tulisan ini adalah penilaian dalam proses pembelajaran di kelas. 

Penilaian merupakan salah satu cara para guru untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Selain 

itu, juga untuk memantau efektifitas dari perencanaan, 

pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengambilan perbaikan pada 

saat dibutuhkan. Tentang penilaian ini Ph menerangkan: 

Dalam K-13, penilaian tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif 

dan psikomotor. Dan ketiga penilaian itu saya lakukan.  

Untuk penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes, baik 

setelah selesai pembelajaran, satu sub tema maupun satu 

tema, ulangan tengah semester dan  ulangan semester. Untuk 

penilaian sikap dan keterampilan juga saya lakukan tetapi  

secara bertahap, karena siswa yang dinilai sangat banyak. 

Dalam satu kelas ada 40 orang siswa, maka saya bagi 

menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok satu minggu 

waktu saya melakukan penilaian.
116
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Senada dengan penyampaian dari Ph di atas, Sp juga 

melaksanakan hal yang serupa tentang penilaian dalam proses 

pembelajaran. Berikut penjelasan Sp:  

Dalam K-13 penilaian yang dilakukan adalah penilaian 

autentik, maksudnya penilaian yang dilakukan itu nyata 

berdasarkan proses dan hasil dari pembelajaran.  

Ketiga aspek penilaian tersebut saya lakukan pada saat jam 

pelajaran. Dari hasil penilaian pengetahuan akan diketahui 

siswa yang  tuntas dan tidak tuntas. Siswa yang belum tuntas 

dalam penguasaan pelajaran, saya lakukan perbaikan dan 

waktu perbaikannya terkadang pada saat jam pelajaran, 

terkadang sepulang sekolah. Sedangkan siswa yang tuntas 

diberi pengayaan.  

Untuk penilaian sikap, selain observasi yang saya lakukan 

juga penilaian diri dan penilaian antar teman. Sedangkan 

penilaian keterampilan dilakukan dari praktik dan produk 

karya siswa.
117

 

 

Selain Ph dan Sp, Mt juga menginformasikan tentang 

penilaian yang dilakukannya dalam proses pembelajaran pada K-13: 

Saya melakukan penilaian pengetahuan setelah satu sub tema 

selesai dipelajari  melalui tes tertulis atau tanya jawab. 

Tujuannya untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran yang disampaikan. 

Untuk penilaian keterampilan siswa, saya biasanya membuat 

kriteria penilaian sehingga mudah melakukan penilaian. 

Sedangkan untuk penilaian sikap, saya lakukan observasi 

dalam keseharian siswa di kelas. Menurut saya, dalam waktu 

satu atau dua bulan, saya sudah mengenal sikap dan karakter 

masing-masing anak didik di kelas saya.
118

   

 

Dari data wawancara ketiga guru tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa  guru MIN 1 Kota Palangka Raya memahami  

penilaian yang digunakan dalam K-13 dan menerapkannya pada 

proses pembelajaran.  
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Data wawancara ini dikuatkan dengan observasi peneliti pada 

saat proses pembelajaran di kelas dan dokumen dari ketiga guru 

tersebut. Ph memperlihatkan arsip penilaian sikap berupa hasil 

penilaian diri siswa yang dilakukan oleh siswa sendiri, penilaian 

tersebut  dilakukan pada bulan Agustus 2017. Selain itu, Ph juga 

melakukan penilaian pengetahuan di akhir pelajaran berupa soal 

tertulis yang harus dikerjakan oleh siswa yang berkaitan dengan 

materi pelajaran yang disampaikan. Sedangkan Sp diakhir 

pembelajaran, membagikan selembaran kertas kepada masing-masing 

siswa untuk melakukan penilaian sikap berupa penilaian antar teman.  

Lembaran  itu berisi pernyataan tentang teman sebangku siswa, 

lembaran tersebut diisi oleh teman sebangku siswa itu sendiri. Setelah 

selesai, lembaran tersebut dikumpulkan  dan dianalisa oleh Sp. 

Adapun Mt melakukan penilaian sikap melalui observasi oleh Mt 

sendiri. Siswa diberi tugas dan dikerjakan secara berkelompok. Mt 

ingin menilai kerjasama, tanggung jawab, ketelitian sesuai dengan 

kompetensi dalam pembelajaran.
119

   

Selain itu, guru kelas IV memperlihatkan teknis pengelolaan 

nilai ketiga kompetensi tersebut berupa aplikasi penilaian dan laporan 

hasil belajar peserta didik MIN 1 Kota Palangka Raya. Dari 

dokumentasi peneliti, penilaian menggunakan skala 1-4 yang 

dikonversi kedalam predikat  A–D, sedangkan kompetensi sikap 
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menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan 

Kurang (K).
120

  

  1.2 Faktor pendukung dan penghambat bagi guru  dalam manajemen  

Kurikulum 2013 

Meskipun pelaksanaan K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya telah 

berjalan dua tahun ini, tetapi hambatan atau kendala tetap ada  khususnya 

pada manajemen K-13 dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil wawancara peneliti dengan Ph, Sp dan Mt. Berikut informasi 

Ph tentang hambatan atau kendala yang dihadapi: 

Diantara hambatan yang saya rasakan adalah jumlah siswa yang 

terlalu banyak dalam satu kelas. Sekitar 39-40 orang jumlah 

siswa dalam setiap kelasnya.  Dengan jumlah  yang banyak 

seperti ini, saya agak kesulitan dalam membimbing siswa. 

Baiknya dengan jumlah yang banyak seperti ini, guru yang 

mengajar di kelas ada dua orang atau biasa disebut Team 

Teaching sehingga mudah dalam mengarahkan dan 

membimbing siswa. 

Kesulitan lain bagi saya terkadang adalah  mengaitkan mapel 

yang satu dengan mapel yang lain ketika menjelaskan materi 

pelajaran.
121

  

 

Selain Ph yang merasakan hambatan dalam manajemen K-13 

dalam proses pembelajaran, Sp pun juga memiliki hambatan  seperti 

halnya yang diinformasikan Sp: 

Pertama; lambatnya pendistribusian buku siswa dari 

Kemendiknas. Bagi saya buku siswa itu penting. siswa tidak lagi 

mencatat pelajaran dan guru hanya tinggal menjelaskan, 

sehingga waktunya lebih banyak bagi guru untuk menjelaskan 

pelajaran.  

Kedua; pelaksanaan mata pelajaran tematik di kelas sering 

terpotong waktunya oleh bidang studi yang lain, sehingga 
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pembelajaran yang dilaksanakan belum sampai 

evaluasi/penilaian, waktunya sudah habis. 

Ketiga; tiap kenaikan kelas, berbeda siswanya, sehingga dari 

awal lagi kita mengenal siswa. Menurut saya, kalau tahun ini 

saya mengajar dikelas IV, tahun depan saya mengajar di kelas V 

dengan murid yang sama sehingga saya bisa terus mengikuti 

perkembangan siswa tersebut. Ini kaitannya dengan penilaian 

dalam K-13. 

Keempat; kesulitan mengajak siswa ke suatu tempat, misalnya 

museum, pelabuhan, atau tempat lain yang berhubungan dengan  

Mapel yang dipelajari karena jumlah siswa yang cukup banyak. 

Kelima; lemah bagian IT.
122

  

 

Dari keterangan Ph dan Sp di atas, dapat dilihat hambatan yang 

sama antara Ph dan Sp adalah jumlah siswa yang terlalu banyak dalam 

setiap kelas. Hambatan ini juga di rasakan oleh Mt. Jika dilihat pada 

standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pada 

SD/MI, maksimal untuk setiap rombel 32 orang dan minimal 20 orang.  

Selain banyaknya  jumlah siswa yang menjadi hambatan, masih 

ada hambatan lain yang dirasakan oleh Mt dalam manajemen K-13 pada 

proses pembelajaran, seperti yang diutarakan Mt pada wawancara 

berikut:    

Banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas, sehingga kurang 

maksimal dalam memberikan pelayanan kepada siswa sehingga 

yang menjadi prioritas saya adalah siswa yang agak lemah atau 

lambat dalam menerima pelajaran.  

Materi pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa cukup 

banyak dan waktu untuk menyampaikannya tidak mencukupi. 

Sedangkan dalam K-13, siswa harus tuntas dalam belajar. 

Menyiapkan media dan strategi pembelajaran yang tepat yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
123
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Dari pemaparan ketiga guru di atas, dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing guru menemukan hambatan dalam manajemen K-13 pada 

proses pembelajaran. Hambatan itu diantaranya; mengintegrasikan mapel 

yang satu dengan mapel yang lain, distribusi buku paket siswa yang 

lama, jumlah siswa yang terlalu banyak, menyiapkan media dan strategi 

yang tepat, dan kurangnya penguasaan IT.  

Dalam manajemen K-13 pada proses pembelajaran, IT memiliki 

peran yang sangat penting karena dengan IT, pembelajaran akan menarik 

bagi siswa, benda yang sifatnya abstrak dapat dikonkritkan, dan siswa 

akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru. 

Untuk  data wawancara yang berhubungan dengan banyaknya jumlah 

siswa dalam setiap kelas, didukung oleh dokumen tata usaha tentang data 

siswa dan observasi peneliti  di MIN 1 Kota Palangka Raya.
124

  

Selain faktor penghambat, adapula faktor pendukung bagi guru 

dalam manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya. Menurut 

keterangan Ph, diantara faktor pendukung baginya dalam melaksanakan 

tugas yaitu:   

Saya mengikuti beberapa kali pelatihan tentang K-13 mewakili 

MIN 1, diantaranya; pelatihan yang diselenggarakan oleh 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan 

Tengah dan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama 

Kota Palangka Raya dan juga yang diselenggarakan oleh 

KKGMI wilayah gugus I bekerja sama dengan Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Kalimantan 

Tengah. Selain itu, saya juga aktif dalam kepengurusan dan 

kegiatan KKGMI wilayah gugus 1, sehingga komunikasi dan 
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informasi terutama hal-hal yang berhubungan dengan 

pendidikan terus diikuti.
125

  

 

Sosialisasi tentang K-13 melalui pelatihan oleh ahlinya seperti 

LPMP sangat penting, hal ini dalam rangka memberikan bekal 

pengetahuan kepada pelaksana K-13 di lembaga pendidikan diantaranya 

guru, agar mereka lebih memahami dan terarah dalam melaksanakan K-

13 tersebut sesuai dengan keinginan dan harapan pemerintah. Tentang 

faktor pendukung manajemen K-13 dalam proses pembelajaran, Sp pun 

juga menerangkan: 

Saya pandai menggambar, sehingga bisa mengilustrasikan 

dengan nyata melalui gambar materi-materi pelajaran yang 

disampaikan terutama yang berhubungan dengan muatan SBK, 

IPA atau IPS. Saya juga bisa menyanyi dan menari walaupun 

tidak ahlinya, kemampuan ini cukup membantu dan sering saya 

lakukan pada proses pembelajaran di kelas agar anak didik tetap 

semangat dan fokus pada saat belajar. Selain itu, upaya yang 

dilakukan kepala madrasah yang terus memotivasi dan 

menjembatani para guru untuk mengembangkan diri diantaranya 

melalui pelatihan dan supervisi terkait dengan tugas pokok kami 

sebagai tenaga pendidik.
126

 

 

Mengenai faktor pendukung, Mt juga menginformasikan: 

Semangat untuk maju dan memajukan madrasah yang dimiliki 

oleh para pendidik, tenaga kependidikan serta komite madrasah, 

juga rekan guru yang mau membantu mengajari dan diajak 

diskusi tentang kesulitan yang dihadapi oleh guru yang lain. Hal 

ini membuat tugas yang kita laksanakan menjadi ringan dan 

mudah. Selain itu, pembinaan yang terus dilakukan oleh kepala 

madrasah baik pelatihan atau workshop maupun supervisi 

administrasi dan mengajar di kelas oleh kepala madrasah dan 

pengawas pembina dari Kementerian Agama Kota Palangka 

Raya, ini membantu kita menjadi lebih baik.
127
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Dari data wawancara ketiga guru di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa selain faktor ekstern yang mendukung dalam 

manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya juga faktor intern. Dari 

paparan guru di atas, faktor ekstern adalah; pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan, 

supervisi dari kepala madrasah dan pengawas pembina dari Kementerian 

Agama Kota Palangka Raya, dan juga kerja sama para guru untuk saling 

membantu. Sedangkan faktor internnya yaitu; semangat pada diri guru 

untuk maju dan berkembang serta kreatifitas yang tinggi yang dimiliki 

oleh guru.   

1.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada manajemen 

Kurikulum 2013 

Sebagai guru di MIN 1 Kota Palangka Raya, Ph melakukan 

beberapa langkah atau strategi sebagai upaya dalam mengatasi hambatan 

pada manajemen K-13, sebagaimana keterangan dari Ph:  

Melakukan bimbingan belajar/les tambahan kepada siswa yang 

belum tuntas atau lemah dalam pelajaran sesudah pulang 

sekolah. 

Aktif dalam kegiatan KKGMI untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan hal-hal yang baru tentang pendidikan termasuk K-

13 Kemudian saya juga aktif membaca dan bertanya serta 

browsing tentang K-13 di internet. 

Dan untuk melakukan penilaian sikap dan keterampilan, siswa 

saya bagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok satu 

minggu penilaiannya.
128
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Hasil wawancara dengan P,  21 Nopember 2017.  
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Selain Ph yang melakukan upaya dalam mengatasi hambatan 

yang dihadapi, Sp pun juga demikian. Diantara upaya yang dilakukan Sp 

adalah: 

Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang tua siswa. 

Biasanya kalau saya mau membawa siswa kegiatan di luar 

madrasah, kerja sama dengan orang tua siswa untuk 

transportasinya. Selain itu, saya minta bantuan guru yang sedang 

kosong jam mengajarnya untuk mendampingi jika membawa 

siswa keluar madrasah.  

Untuk menambah wawasan, saya banyak membaca dan 

browsing di internet tentang K-13 dan materi-materi yang 

berhubungan dengan pelajaran yang diampu. 

Sharing dengan guru-guru yang sama menggunakan K-13 baik 

dengan guru yang ada di MIN 1 maupun guru diluar MIN 1.  

Sharing dengan guru-guru mapel lain dengan materi-materi yang 

ada dibuku pelajaran K-13. 

Belajar IT dengan sesama guru, seperti membuat power point.
129

   

 

Masing-masing guru punya cara tersendiri untuk mengatasi 

hambatan dalam manajemen K-13. Begitu pula dengan Mt. Berikut 

keterangan Mt tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

manajemen K-13 tersebut: 

Saya berusaha menunjukkan secara nyata kepada siswa benda 

yang berhubungan dengan materi pelajaran, jika tidak bisa 

paling tidak melalui media pembelajaran seperti gambar, video. 

Memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar madrasah untuk 

mengamati tanaman jika tanaman yang dalam penjelasan buku 

pegangan guru tidak bisa ditunjukkan kepada siswa secara 

langsung 

Belajar otodidak tentang K-13 dan materi-materi pelajaran 

Sharing dengan guru lain baik guru bidang studi maupun guru 

yang mengajar tematik. 

Memupuk semangat dalam diri,  saya niatkan semua karena 

Allah, agar yang saya lakukan semuanya bernilai ibadah disisi-

Nya.
130
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Hasil wawancara dengan S tanggal 1 Nopember 2017.  
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Hasil wawancara dengan M tanggal 4 Nopember 2017.  
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Menurut informan: Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah 

Bidang Pengajaran tentang manajemen guru kelas IV dalam kurikulum 

2013   

Kepala MIN 1 Kota Palangka Raya yang berinisial AF 

menginformasikan:  

Diakhir tahun pelajaran sebelum libur kenaikan kelas, saya 

menyampaikan pembagian tugas masing-masing untuk tahun 

pelajaran selanjutnya, baik sebagai wakil-wakil kepala 

madrasah, guru kelas dan wali kelas dari kelas I-VI, pengelola 

UKS, Lab. Komputer, pembina kegiatan ekstra kurikuler, 

penanggung jawab keagamaan. Sehingga semua guru sudah 

mengetahui tugas masing-masing ke depannya. Harapannya, 

dengan mengetahui tugas masing-masing, mereka membuat 

program kerja sesuai dengan tugas yang diemban dengan 

memanfaatkan waktu libur, sehingga pada saat memasuki awal 

tahun pelajaran mereka siap melaksanakan tugas sesuai dengan 

tugas yang diberikan madrasah. 

Dan alhamdulillah, mereka memahami itu, sehingga ketika 

memasuki tahun pelajaran baru, walaupun tidak semua tapi 

sebagian besar sudah siap dengan program masing-masing dan 

menyerahkan kepada saya.  

Untuk manajemen guru kelas IV menurut saya sudah cukup 

bagus, walaupun ada hal-hal yang masih belum dilakukan atau 

yang harus diperbaiki.
131

  

 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Pengajaran MIN 1 Kota 

Palangka Raya yang berinisial NW mengatakan: 

Untuk manajemen guru kelas IV saat ini pada prinsipnya cukup 

bagus. Dari segi perencanaan, mereka semua membuat sesuai 

dengan ketentuan dan yang seharusnya dibuat. Dari segi 

pengorganisasian sudah bagus, mereka melakukannya. Dari segi 

pelaksanaan, proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

lancar, walaupun mungkin pelaksanaannya belum seratus persen 

seperti yang dikehendaki dalam K-13 karena dalam K-13 

pendekatan yang dilaksanakan adalah pendekatan Scientifik 

Learning, tetapi step by step (bertahap) saja dalam 
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Wawancara dengan R nama inisial, kepala MIN 1 Kota Palangka Raya, di Kemenag. 

Kota Palangka Raya pukul 14.00 WIB tanggal 10 Nopember 2017.  
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melaksanakannya dan saya yakin lama-lama para guru akan 

lebih  terampil dalam menerapkan pendekatan tersebut. 

Kemudian kalau dari segi penilaian, guru kelas IV a dan b tidak 

ada kendala dalam melaksanakannya  karena saat ini merupakan 

tahun kedua bagi mereka menerapkan K-13. Tetapi bagi guru 

kelas IV c, karena beliau baru tahun ini mengajar di kelas IV 

dan menggunakan     K-13, maka sedikit mengalami 

kesulitan.
132

 

 

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen    

K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya, AF selaku kepala MIN 1  

mengemukakan:  

Pertama, semangat. Alhamdulillah kawan-kawan di MIN 1 baik 

guru maupun tenaga kependidikan memiliki semangat yang luar 

biasa untuk sama-sama memajukan madrasah baik dari sisi 

akademik maupun olahraga dan seni.  

Kedua, adanya sarana berupa infokus. Dengan adanya infokus di 

dalam kelas, sangat membantu para guru ketika menyampaikan 

materi pelajaran terutama materi-materi yang tidak bisa 

disaksikan langsung oleh siswa. Dan ini memudahkan siswa 

dalam  memahami materi pelajaran yang jelaskan oleh guru.   

Ketiga, pengadaan media-media pembelajaran. 

Sama halnya dengan sarana berupa infokus, media pembelajaran 

juga sangat membantu mencapai tujuan pembelajaran. Karena 

itu, kami berusaha melengkapi media-media pembelajaran yang 

diperlukan.  

Keempat, pembinaan dari kepala madrasah. 

Pembinaan terus dilakukan kepada warga madrasah dengan 

harapan madrasah ini akan meningkat ke arah yang lebih baik. 

Pembinaan dilakukan melalui kegiatan intern dan ekstern.  

Kelima, kerja sama dan dukungan yang baik orang tua siswa.  

Orang tua siswa adalah mitra kami dalam melakukan pembinaan 

dan pengembangan madrasah ini. Juga donatur yang menunjang 

kegiatan dan sarana sekolah. Salah satu bentuk riil dari kerja 

sama dan dukungan orang tua siswa adalah pengadaan infokus 

disetiap kelas. 

Keenam, jaringan internet yang berfungsi. 

Dengan adanya internet di madrasah, memudahkan tenaga 

pendidik dan kependidikan mengakses berbagai informasi. 
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Wawancara dengan NW nama inisial, wakil kepala MIN 1 Kota Palangka Raya bidang 

kurikulum dan pengajaran, di MIN  1 Kota Palangka Raya pukul 12.30 WIB tanggal 24 Nopember 

2017.  
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Ketujuh, teamwork yang solid dan komunikasi internal cukup 

baik sesama warga MIN 1.
133

 

  

Sedangkan tentang hambatan-hambatan dalam manajemen      

K-13, kepala MIN 1 menginformasikan:  

Belum memadai sarana prasarana yang dimiliki madrasah. 

Pengadaan in fokus yang belum maksimal karena keterbatasan 

dana, halaman madrasah yang sempit dengan jumlah siswa yang 

sangat banyak sehingga guru agak kesulitan mengajak siswa 

untuk belajar di luar kelas untuk memberikan suasana lain saat 

belajar, halaman yang sempit sehingga tidak ada taman yang 

memadai yang dimiliki madrasah, yang bisa dijadikan lahan 

untuk siswa melakukan penelitian atau uji coba tanaman.        

Selain itu, SDM yang ada di madrasah terutama berkaitan 

dengan IT belum 100 % bisa. Mengintegrasi mata pelajaran, 

terkadang ketika guru menjelaskan, masih menonjolkan mata 

pelajaran walaupun tidak disebutkan mata pelajarannya.   

Memetakan Kompetensi Dasar (KD) dan memilah antara 

Kompetensi Inti (KI) 1, 2, 3 dan 4. 

Rumitnya penilaian. Penilaian dalam K-13 lebih komprehensif 

karena tiga aspek yang harus dinilai.
134

  

 

Sedangkan menurut Wakamad Bidang kurikulum dan 

pengajaran, faktor pendukung dalam manajemen K-13 ini adalah: 

Semangat dan usaha kepala madrasah yang terus mengupayakan 

dengan berbagai cara  untuk memajukan MIN 1 baik dari segi 

sumber daya manusia (SDM), fasilitas/sarana, maupun kegiatan 

pengembangan diri untuk siswa (ekstra kurikuler).  Hubungan 

yang baik dengan komite madrasah yang mendukung terhadap 

pengembangan madrasah. Selain itu, semangat tenaga pendidik 

dan kependidikan yang tinggi serta dukungan orang tua siswa 

untuk sama-sama memajukan madrasah ini menjadi madrasah 

yang lebih baik.
135

 

 

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

dalam manajemen K-13  di MIN 1 Kota Palangka Raya, menurut 
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Hasil wawancara dengan R  tanggal 10 Nopember 2017.  
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Ibid.  
135

Hasil wawancara dengan NW tanggal 24 Nopember 2017.  



107 
 

 
 

informasi kepala MIN 1 Kota Palangka Raya, beberapa hal yang sudah 

dilakukan, antaralain: 

Pertama, menumbuhkan semangat dan motivasi. 

Kalau orang sudah punya semangat yang tinggi, mudah untuk di 

ajak untuk melakukan sesuatu. Semangat dan motivasi untuk 

berbuat yang terbaik. Semangat dan motivasi untuk terus 

belajar, mengisi waktu luang dengan membaca di perpustakaan 

yang ada di madrasah. Karena itu, buku-buku yang disediakan di 

perpustakaan madrasah, selain buku-buku untuk siswa juga 

untuk para guru. Semangat dan motivasi yang saya sampaikan 

sering saya kaitkan dengan agama, dengan harapan mereka lebih 

tersentuh dan tergugah hatinya.   

Kedua, melaksanakan Bimbingan teknis (Bimtek) tentang 

implementasi K-13 baik internal maupun eksternal.  

Dari segi internal, kami mengadakan  Bimtek sebanyak dua kali 

kami lakukan. Yang pertama dari dana APBN sebesar Rp. 

60.000.000,- dan yang kedua dari dana Diva madrasah sebesar 

Rp. 50.000.000,-. Pematerinya langsung dari LPMP Propinsi 

Kalimantan Tengah. Dalam Bimtek ini pesertanya selain guru-

guru MIN 1 Kota Palangka Raya juga perwakilan dari guru-guru 

madrasah yang menjadi imbas dibawah MIN 1 sebagai gugus 1 

di Kota Palangka Raya. Kemudian dari segi eksternal, kami 

mengikutsertakan beberapa orang guru mewakili MIN 1 Kota 

Palangka Raya pada Bimtek/Workshop/pelatihan implementasi 

K-13 yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag. Propinsi 

Kalimantan Tengah, Kemenag. Kota Palangka Raya, dan 

Depdiknas. Dan guru yang diikutkansertakan dalam pelatihan 

tersebut diminta mensosialisasikan materi atau pengetahuan 

yang didapat  kepada guru-guru yang ada di MIN 1 Kota 

Palangka Raya.   

Selanjutnya, memberdayakan Kelompok Kerja Guru (KKG). 

Kegiatan KKG dilaksanakan rutin sebulan sekali yang bertempat 

di MIN 1. Guru-guru MIN 1 Kota Palangka Raya semuanya 

wajib mengikuti kegiatan tersebut ditambah lagi guru-guru 

perwakilan madrasah yang menjadi imbas gugus 1. Pertemuan 

ini sifatnya pembinaan terhadap hal-hal yang dianggap perlu 

terkait dengan tugas guru sebagai pengajar dan pendidik, 

termasuk tentang K-13. Dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dan kegiatan yang dilaksanakan madrasah. 

Berikutnya, melakukan pertemuan pada kelas paralel hari sabtu 

sepulang sekolah dua minggu sekali dalam rangka sharing 

dengan sesama guru.  

Selain itu, saya dan pengawas pembina MIN 1 dari Kemenag. 

Kota Palangka Raya melaksanakan supervisi terhadap guru-guru 
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MIN 1 dengan dua tahapan. Yang pertama supervisi 

administrasi pembelajaran dan yang kedua supervisi 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, secara terjadwal. Supevisi 

ini dilakukan dalam rangka memantau kelengkapan administrasi 

yang dibuat/dimiliki, pembelajaran yang dilaksanakan dan 

evaluasi yang diterapkan. 

Upaya lain yang kami lakukan adalah melengkapi media-media 

pembelajaran.Yang sudah ada saat ini media yang berhubungan 

dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika. 

Kami juga menjalin kerja sama yang baik dengan orang tua 

siswa, 

memfasilitasi madrasah dengan internet dan menyediakan 

infokus. Pengadaan infokus ini dilakukan secara bertahap. Dan 

sekarang kelas yang belum ada infokusnya di kelas tiga. Insya 

Allah nanti pengadaan infokus ini dilanjutkan pada kelas-kelas 

yang lainnya.  

Dan terakhir adalah membangun teamwork yang solid dan 

komunikasi internal yang baik sesama warga madrasah.
136

 

  

Menurut Wakamad bidang kurikulum dan pengajaran, upaya 

untuk mengatasi hambatan  dalam manajemen K-13 di madrasah ini:  

Mengadakan Bimtek/Workshop dilingkup MIN 1 sendiri  dan 

mengikutsertakan guru dalam pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Jika guru tidak 

bisa menggunakan IT, mereka belajar dengan guru atau tenaga 

kependidikan yang pandai IT. Begitu juga dengan guru-guru 

yang kesulitan dengan materi pelajaran yang diampu, mereka 

belajar dan bertanya dengan guru lain yang dianggap 

menguasai.
137

  

 

 2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

 2.1 Manajemen Kurikulum 2013 

 Berdasarkan data penelitian di atas, peneliti menemukan bahwa 

guru MIN 1 Kota Palangka Raya telah melaksanakan manajemen 

kurikulum 2013 dengan baik dan maksimal.  Dari sisi perencanaan 
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Hasil wawancara dengan R, 10 Nopember 2017.  
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Hasil wawancara dengan NW, 24 Nopember 2017.  
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kurikulum sebagian besar sesuai dengan konsep perencanaan K-13 

menurut Trianto dalam bukunya Desain Pengembangan Pembelajaran 

Tematik yaitu melakukan pemetaan Kompetensi Dasar (KD),    indikator 

dan tema, pembuatan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran.
138

 Selain itu, guru MIN 1 Kota Palangka Raya juga 

melakukan tahapan pembinaan kurikulum yang  salah satu kegiatan 

pokoknya adalah pengembangan program yakni pembuatan program 

tahunan, program semester dan remedial sebagaimana dijelaskan Oemar 

Hamalik dalam bukunya Dasar-Dasar  Pengembangan Kurikulum.
139

 

Berdasarkan dokumentasi peneliti terhadap dokumen perencanaan 

pembelajaran yakni program tahunan, program semester, silabus, dan RPP 

yang dibuat oleh guru kelas IV MIN 1 Kota Palangka Raya,  dokumen 

perencanaan pembelajaran  tersebut telah sesuai format yang dibuat 

dengan format yang dicontohkan oleh Balitbang Puskur Kemendikbud 

Pusat yang dikutip oleh Abd.Kadir serta Hanun Asrohah, dalam bukunya 

Pembelajaran Tematik.
140

 

Dari dokumentasi peneliti dalam program tahunan yang dibuat 

oleh guru kelas IV,  didalamnya terdapat Kompetensi Inti (KI) yang 

meliputi KI 1–KI 4, semester, tema dan subtema  serta jam pelajaran. 
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Trianto Ibnu Badar Al-Tahany, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi 

Anak Usia Dini TK/RA dan Anak SD/MI Implementasi Kurikulum 2013, Jakarta:  Prenadamedia 

Group, 2015, Cetakan Ketiga, h. 323.  
139

Oemar Hamalik, Dasar-Dasar  Pengembangan Kurikulum, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011, Cetakan keempat, h. 238.  
140

Abd.Kadir dan Hanun Asrohah, Pembelajaran Tematik, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta: 2014, h. 165-167. 
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Untuk K1 – K 4 dan tema/subtema yang dicantumkan dalam program 

tahunan tersebut diambil dari buku pegangan guru yang telah diterbitkan 

oleh Kemendikbud RI. Sedangkan pembagian jumlah tema/subtema 

persemesternya mengikuti ketentuan dari  Kemendikbud RI.   Adapun 

pembagian jam pelajaran, diatur sendiri oleh guru yang bersangkutan. 

Dengan demikian, isi atau muatan dari program tahunan yang dibuat oleh 

guru kelas IV MIN 1 Kota Palangka Raya, sesuai dengan kurikulum yang 

ditentukan pemerintah. 

Begitu pula dengan program semester yang dibuat guru kelas IV, 

didalamnya dicantumkan kembali KI 1-KI 4 serta tema dan subtema 

sebagaimana yang terdapat pada program tahunan yang dilengkapi dengan 

keterangan bulan selama satu semester. Hal ini menunjukkan program 

semester yang dibuat oleh guru kelas IV tersebut sesuai dengan yang 

seharusnya karena berkesinambungan antara program tahunan dan 

program semester.  

Untuk silabus yang dibuat oleh guru kelas IV, didalamnya 

dicantumkan Kompetensi Inti, tema, mata pelajaran beserta KD nya, 

materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber 

belajar. Dokumentasi peneliti terhadap silabus tersebut, tema dan subtema 

serta KI yang dicantumkan sesuai dengan yang ada pada  program 

semester yang telah dibuat. Sedangkan  KD dan materi pokok yang 

dicantumkan diambil dari buku pegangan guru yang diterbitkan oleh 

Kemendiknas. Hal ini menunjukkan silabus yang dibuat guru kelas IV 
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tersebut berkesinambungan dengan program semester yang telah dibuat 

sebelumnya dan muatan kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. 

Administrasi pembelajaran selanjutnya yang dibuat oleh guru 

kelas IV adalah RPP. RPP inilah yang menjadi acuan guru melakukan 

action di dalam kelas. Dari dokumentasi peneliti terhadap RPP yang 

dibuat oleh guru kelas IV tersebut, RPP  berkesinambungan dengan 

silabus yang telah dibuat sebelumnya, seperti KI, KD, tema, kegiatan 

pembelajaran serta penilaian, tetapi pada RPP kegiatan pembelajaran, 

metode dan penilaian yang akan dilakukan serta media dan sumber yang 

akan digunakan di dalam kelas dideskripsikan lebih rinci  lagi. 

Selain melakukan perencanaan, guru MIN 1 Kota Palangka Raya 

juga melaksanakan pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian 

dilakukan tidak hanya pada administrasi tetapi juga pada pengelolaan 

kelas. Dari dokumentasi peneliti pada dokumen administrasi 

pembelajaran, khususnya pada program semester, guru kelas IV MIN 1 

Kota Palangka Raya menentukan waktu menyelesaikan pembelajaran 

selama satu semester dan waktu  melaksanakan ulangan harian, perbaikan 

dan pengayaan. Sedangkan pada RPP, ditentukan hal-hal yang dilakukan 

pada kegiatan awal (pendahuluan), inti dan akhir pembelajaran (penutup) 

yang akan dilaksanakan di dalam kelas, juga teknik dan bentuk penilaian 

di akhir pembelajaran.  Hal ini sesuai dengan konsep pengorganisasian 

kurikulum yang dikemukakan oleh Muhammad Joko Susilo dalam 

bukunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yakni pemberian layanan 
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pembelajaran secara klasikal dan individual seperti pengajaran remedial 

bagi siswa yang belum kompeten, pengayaan bagi siswa yang kompeten 

75-85 % karena kecepatan belajar setiap siswa berbeda.
141

 

Sedangkan pengorganisasian dalam pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru MIN 1 Kota Palangka Raya adalah pengaturan tempat 

duduk dan penataan ruang kelas.  Pengaturan tempat duduk  dibuat 

berhadap-hadapan, siswa yang hiperaktif dipasangkan dengan siswa yang 

agak pendiam, siswa yang suka jalan-jalan ditempatkan di tengah atau di 

pojok kelas, sehingga siswa terbatas untuk berjalan-jalan. Selain itu, 

peneliti melihat hasil karya siswa di pajang di dinding ruangan, di atas 

meja dan dalam lemari kelas. Dan hasil latihan atau ulangan siswa 

disimpan pada map file masing-masing siswa.  

Adapun dari segi actuating, guru kelas IV MIN 1 Kota Palangka 

Raya, melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan 

yang dirancang atau dideskripsikan dalam RPP yang dibuat sebelumnya, 

walaupun tidak semua yang dideskripsikan dalam RPP tersebut terlaksana.  

Dari observasi peneliti pada saat S melaksanakan pembelajaran di 

kelas, bagian RPP yang tidak terlaksana adalah pada langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dibagian pendahuluan. Dibagian pendahuluan 

tertera guru menginformasikan kepada siswa tahapan kegiatan 

pembelajaran pada hari itu yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan menyimpulkan tetapi hal ini 
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Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Manajemen 

Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah menyongsongnya), Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta: 2008, 

Cetakan III, h. 158.  
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tidak dilakukan oleh S. Pada kegiatan pendahuluan, setelah mengucap 

salam, berdoa bersama dan mencek kehadiran siswa serta memeriksa 

kerapihan siswa, Sp langsung menyampaikan tema yang akan dipelajari 

pada hari itu dan dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi dan pre tes yang 

berhubungan dengan pembahasan pada saat itu.  

Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti, 

pada langkah pertama Sp mencantumkan kegiatan yaitu siswa melakukan 

tugas individu yaitu  menceritakan dan menuliskan di buku tulis keadaan 

wilayah tempat tinggal mereka dan jenis-jenis pekerjaan yang ada,  tetapi 

hal ini tidak dilakukan oleh Sp. Sp langsung melakukan langkah 

pembelajaran yang kedua dan seterusnya. Adapun dalam kegiatan inti 

lainnya dan kegiatan penutup, S melakukan seperti yang dirancang pada 

RPP. 

Jika Sp dalam pelaksanaan proses pembelajaran ada bagian RPP 

baik bagian pendahuluan maupun inti yang tidak dilaksanakan, begitu juga 

dengan Ph. Dari observasi  peneliti, pada saat Ph melaksanakan proses 

pembelajaran di dalam kelas, bagian RPP yang tidak terlaksana adalah 

pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran dibagian pendahuluan. 

Dibagian pendahuluan tertera guru mengajak siswa membaca teks 

pancasila tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Ph. Dibagian pendahuluan 

juga tertera guru membuka pelajaran dengan sesuatu yang menarik 

perhatian siswa seperti bernyanyi, bertepuk dinamika, melakukan 

permainan, tetapi hal ini juga tidak dilakukan oleh guru. Ketika masuk 
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ruang kelas, Ph mengucap salam, berdoa bersama dan mencek kehadiran 

siswa, kemudian P mengingatkan kembali tema yang akan dipelajari pada 

hari itu dan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang materi yang telah 

dipelajari waktu lalu dan materi yang berhubungan dengan pembahasan 

pada saat itu.  

Selanjutnya pada langkah kegiatan pembelajaran kegiatan inti,  

langkah keenam Ph mencantumkan kegiatan yaitu siswa menggambar 

pemandangan alam mengikuti intruksi yang diberikan tetapi hal ini tidak 

dilakukan oleh Ph. Ph langsung melakukan langkah pembelajaran ketujuh 

dan seterusnya. Tidak dilakukannya hal tersebut oleh Ph menurut peneliti  

tidak salah, karena dari observasi peneliti terhadap RPP yang dibuat oleh 

Ph, untuk muatan pembelajaran pada pertemuan hari itu tidak ada muatan 

SBdP. Sedangkan kegiatan inti lainnya dan kegiatan penutup, Ph 

melakukan seperti yang dirancang pada RPP. 

Appersepsi, pre tes, eksplorasi serta motivasi yang dilakukan oleh 

guru  di awal pembelajaran dan  melakukan bimbingan yang sungguh-

sungguh  kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, membuat 

peserta didik lebih bersemangat dan termotivasi mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh E. Mulyasa 

pada bukunya Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, diantara 

kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru ketika membuka pelajaran adalah 

pemanasan melalui apersepsi, pre tes (tes awal), serta eksplorasi yang  
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bertujuan untuk menjajaki pengetahuan peserta didik, memotivasi peserta 

didik dengan menyajikan materi yang menarik.
142

  

Selain itu, actuating yang dilaksanakan di MIN 1 Kota Palangka 

Raya juga sesuai dengan yang digambarkan oleh pemerintah pada 

Lampiran Permen Diknas. RI No 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik.
143

   

Seperti yang dilakukan oleh S, dari observasi peneliti, Sp ketika 

menjelaskan materi pelajaran tentang salah satu jenis pekerjaan yaitu 

nelayan, Sp menggambar di papan tulis, laut yang luas dan nelayan yang 

melempar jala di laut dan peserta didik mengamati gambar tersebut sambil 

bertanya jawab. Setelah itu, Sp menjelaskan lebih rinci tentang materi 

pelajaran yang dipelajari pada hari itu. Kemudian masing-masing peserta 

didik diberi kertas HVS  untuk membuat gambar seperti di papan tulis. 

Setelah selesai menggambar, peserta didik menalar dan mencoba dengan 

membuat cerita pendek sesuai dengan gambar yang dibuat dan materi yang 
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E. Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015, Cet. Ke-2, h. 99.   
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65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.  
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dipelajari. Selesai membuat cerita pendek, peserta didik maju satu persatu 

di depan kelas membacakan cerita yang dibuat.  

Dari proses pembelajaran yang dilakukan tersebut, model 

pembelajaran yang dilaksanakan juga sesuai dengan model pembelajaran 

dalam K-13 yaitu tematik integratif, sebagaimana Permendikbud no. 24 

tahun 2016 bahwa pada pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan 

pembelajaran pada SD/MI dilakukan dengan pendekatan pembelajaran 

tematik-terpadu.
144

 Dan salah satu karakteristik pembelajaran tematik 

menurut Abdul Kadir dan Hanun Asrohah dalam bukunya Pembelajaran 

Tematik adalah menghilangkan batas pemisah antar mata pelajaran, 

maksudnya tidak terlihat pemisahan antara mata pelajaran yang satu 

dengan mata pelajaran yang lain atau dengan kata lain dalam satu tema 

mengandung banyak mata pelajaran.
145

 

Seperti yang dilakukan oleh Sp sebagaimana penjelasan peneliti 

di atas, muatan Seni Budaya dan Prakarya melalui menggambar, muatan 

Bahasa Indonesia dengan membuat cerita dan membacakan cerita di depan 

kelas, pekerjaan dengan kondisi geografis berhubungan dengan muatan 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sumber daya alam yaitu kehidupan ikan di 

laut berkaitan dengan muatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan membuat 

cerita  masing-masing peserta didik merupakan tanggung jawab yang 

berkaitan dengan muatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).  

                                                           
144

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah.  
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Abdul Kadir dan Hanun Asrohah, Pembelajaran Tematik, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014, Cet. Ke-1, h. 23.  
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Begitu pula proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ph. Dari 

observasi peneliti, setelah    melakukan tanya jawab dan appersepsi diawal 

pembelajaran, Ph memasuki kegiatan inti pembelajaran dengan 

menampilkan gambar dan video melalui slide tentang proses pembuatan 

kain dan baju, siswa mengamati dan menyimak dengan baik. Setelah itu, 

Ph menjelaskan kembali materi tersebut dengan tetap menampilkan 

gambar pada slide, yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian 

peserta didik maju satu persatu menjelaskan tentang proses pembuatan 

kain dan baju di depan kelas. Siswa mengamati dan menyimak kemudian 

bertanya jawab, dan maju ke depan kelas menjelaskan tentang proses 

pembuatan kain dan baju,  merupakan tahapan-tahapan dalam pendekatan 

saintifik yaitu dalam rangka mengamati, menalar dan mencoba serta 

mengkomunikasikan.  

Dari proses pembelajaran tersebut, selain  sesuai dengan 

pendekatan dalam K-13 juga model pembelajaran tematik integratif. 

Muatan IPA tentang sumber daya alam (bunga kapas)  muatan IPS tentang  

jenis-jenis pekerjaan, menceritakan kembali proses pembuatan kain dan 

baju di depan kelas muatan Bahasa Indonesia, dan percaya diri maju ke 

depan kelas, peserta didik yang lain saling menghargai  kawan bercerita, 

disiplin,  mengandung muatan PKN.   

Selain itu, manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya pada 

aspek actuating juga memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran tematik 

seperti yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik dalam bukunya Dasar-
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Dasar  Pengembangan Kurikulum,  yaitu: (a)  perolehan kesempatan yang 

sama; (b) berpusat pada anak; (c) pendekatan dan kemitraan; (d) kesatuan 

dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan.
146

 

Dari observasi peneliti pada guru kelas IV MIN 1 Kota Palangka 

Raya, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama maju ke depan 

kelas membacakan  cerita pendek yang dibuat dengan teknis peserta didik 

secara bergiliran dipanggil sesuai nomor urut absensi, seperti yang 

dilakukan oleh Sp. Begitu juga dengan Ph. 

Selain semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama, 

proses pembelajaran yang dilaksanakan juga sesuai dengan prinsip yang 

kedua yaitu berpusat pada anak. Dari observasi peneliti, bahasa yang 

digunakan ketika menyampaikan materi pelajaran disesuaikan dengan 

tahap perkembangan peserta didik dan pembelajaran yang dilaksanakan 

adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sp  memberi 

lembaran kepada masing-masing peserta didik untuk membuat gambar 

seperti yang dibuat oleh S di papan tulis, yang kemudian disamping atau di 

bawah gambar peserta didik membuat karangan pendek yang berhubungan 

dengan gambar yang dibuat. Juga pada saat tanya jawab, pada saat guru 

mengajukan pertanyaan, semua siswa diberi kesempatan untuk menjawab 

dan sebaliknya, semua siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada 

yang belum mengerti dengan mapel yang dipelajari.  

                                                           
146

Oemar Hamalik, Dasar-Dasar  Pengembangan..., h. 239-240.  
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Selanjutnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru MIN 1 

Kota Palangka Raya juga sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik 

lainnya yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam 

pelaksanaan; maksudnya kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik 

ditentukan oleh pusat yang termuat dalam K-13 tetapi cara pelaksanaannya 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing guru MIN 1 

Kota Palangka Raya. 

Selain itu, pelaksanaan pembinaan K-13 di MIN 1 Kota Palangka 

Raya sesuai dengan konsep karakteristik pembelajaran tematik yang 

dikemukakan oleh Abdul Kadir dan Hanun Asrohah dalam bukunya 

Pembelajaran Tematik, yaitu; (a) anak didik sebagai pusat pembelajaran, 

(b) memberikan pengalaman langsung, (c) menghilangkan batas 

pemisahan antar pelajaran, (d) fleksibel/luwes, (e) menggunakan prinsip 

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), dan 

bermakna.
147

 

Dari observasi peneliti terhadap proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh Sp, Ph dan Mt, anak didik sebagai pusat pembelajaran 

dan menggunakan prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif 

dan Menyenangkan). Hal ini terlihat adanya komunikasi interaktif  antara  

Sp dengan peserta didik, begitu juga dengan  Ph dan Mt ketika pre tes dan 

pos tes melalui tanya jawab secara klasikal, sebagian besar peserta didik  

menjawab sambil mengangkat tangan. Dan di kelas Sp, masing-masing 
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peserta didik menuliskan jawaban di papan tulis kecil sambil mengangkat  

papan tulis tersebut dan menunjukkan kepada guru tulisan yang ada pada 

papan tulis tersebut. Peserta didik juga melakukan demonstrasi seperti 

peneliti kemukakan di atas. 

Konsep karakteristik pembelajaran tematik selanjutnya yang 

terlihat pada manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya adalah 

fleksibel/luwes, dan bermakna. Dari observasi peneliti, dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan terlihat improvisasi dari guru ketika 

menyajikan mapel dan strategi serta metode yang digunakan. 

Pembelajaran yang dilakukan dihubungkan antara pengetahuan yang satu 

dengan yang lain atau menghubungkan pengalaman yang satu dengan 

pengalaman yang lain, atau menghubungkan antara pengetahuan dengan 

pengalaman.  

Konsep karakteristik pembelajaran tematik yang terakhir yaitu 

memberikan pengalaman langsung. Observasi peneliti di lapangan, guru 

ketika menjelaskan pelajaran, memberikan pengalaman langsung dengan 

menghadirkan benda sesuai topik mapel yang dipelajari, meskipun 

terkadang melalui gambar atau pemutaran video di slide. Seperti yang 

dilakukan guru kelas IV MIN 1 Kota Palangka Raya. Yang dilakukan guru 

MIN 1 tersebut sesuai dengan dunia anak seusia sekolah dasar yaitu dunia 

nyata, maka tingkat perkembangan anak diusia ini dimulai dengan tahap 

berpikir nyata.   
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 Adapun pada aspek controlling,  dari wawancara peneliti dengan 

guru kelas IV MIN 1 Kota Palangka Raya, mereka melaksanakan 

controlling/evaluasi  tidak hanya pada saat tengah semester, satu semester 

atau berakhirnya pembelajaran sebuah tema tetapi controlling/evaluasi 

mereka lakukan setiap akhir satu subtema, yang mana hasil 

controlling/evaluasi tersebut dianalisis dan dijadikan bahan pelaksanaan 

remedial/pengayaan.
148

  

Yang dilakukan guru kelas IV tersebut di atas sesuai dengan salah 

satu kegiatan pokok dalam tahap pembinaan kurikulum yang dikemukakan 

oleh Oemar Hamalik.
149

 Dan sesuai dengan konsep evaluasi kurikulum 

yaitu melaksanakan penilaian pencapaian kompetensi siswa secara 

keseluruhan yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

program layanan yaitu bimbingan belajar sebagaimana yang dikemukakan 

Muhammad Joko Susilo dalam bukunya Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan.
150

  

Dari observasi peneliti, controlling/evaluasi yang dilakukan oleh 

guru kelas IV pada saat proses pembelajaran di kelas sebagian besar sesuai 

dengan RPP yang mereka buat. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi tiga 

aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan 

berupa soal-soal untuk mengetahui pemahaman terhadap materi yang 

dijelaskan,  kinerja dan performance untuk mengetahui aspek keterampilan 
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siswa, dan observasi terhadap disiplin dan tanggungjawab melaksanakan 

tugas yang diberikan guru serta menghargai pekerjaan teman untuk 

penilaian aspek sikap. Untuk instrumen penilaian yang dilakukan oleh 

guru kelas IV ini, peneliti lampirkan dalam lampiran 5 berupa dokumen 

soal dan rubrik penilaian.    

Dengan demikian, pendekatan evaluasi/penilaian yang digunakan 

oleh guru MIN 1 Kota Palangka Raya adalah pendekatan penilaian 

autentik sebagaimana yang direkomendasikan oleh pemerintah pada 

penilaian K-13 bahwa penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara 

berimbang.
151

  

 Begitu pula dengan teknik dan instrumen yang digunakan guru 

MIN 1 Kota Palangka Raya dalam melakukan penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran 

juga sesuai dengan instrumen yang digunakan dalam konsep penilaian 

autentik pada K-13 seperti yang dikemukakan oleh Yunus Abidin dalam 

bukunya  Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013.
152

  

Dari dokumentasi peneliti, baik dari segi instrumen evaluasi 

berupa soal maupun rubrik penilaian yang dibuat dan observasi pada saat 

Ph melaksanakan proses pembelajaran di kelas, sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang terdapat pada RPP. Namun  dari segi KD yang 
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Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 
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dicantumkan oleh Ph pada RPP ada yang tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan instrumen  yang dibuat dan dilaksanakan. Pada RPP 

tercantum KD mapel PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) 

sedangkan KD mapel Matematika tidak dicantumkan, padahal pada 

instrumen (soal) pengetahuan dan tujuan pembelajaran pada RPP terdapat 

muatan Matematika.    

Untuk penilaian pengetahuan yang dilakukan guru kelas IV MIN 

1 Kota Palangka Raya terkadang melalui tes lisan, tertulis ataupun 

penugasan yang bahan tesnya telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan 

penilaian sikap, mereka melakukannya tidak hanya melalui observasi 

tetapi juga penilaian diri maupun penilaian antar teman. Pada saat peneliti 

melakukan observasi, Sp melakukan penilaian antar teman dengan cara 

memberikan kertas lembaran kepada peserta didik yang didalamnya berisi 

pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan sikap. Peserta didik 

diminta menilai masing-masing teman disamping duduknya dengan 

memberi tanda centang pada kolom ya jika sesuai dengan sikap teman 

yang dinilai dan memberi tanda centang pada kolom tidak jika tidak 

sesuai. Sedangkan penilaian diri,   Ph menunjukkan arsip blangko 

penilaian diri yang telah diisi oleh peserta didik kepada peneliti, karena 

penilaian diri tersebut telah dilaksanakan Ph sebelum peneliti melakukan 

penelitian. 

Adapun penilaian keterampilan dilakukan dari praktik dan produk 

karya siswa, performance atau kinerja, dan portofolio. Dari observasi 
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peneliti, banyak produk karya peserta didik yang dipajang di dinding dan 

di depan kelas yang merupakan hasil dari praktik dan produk peserta didik 

di kelas. Selain itu, kegiatan yang dilakukan peserta didik melalui 

menggambar, mengarang cerita, membacakan cerita yang dikarang, dan 

menjelaskan kembali tentang materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru di 

depan kelas juga bagian dari penilaian Performance atau kinerja peserta 

didik. 

Mengenai penilaian yang dilakukan oleh guru MIN 1 Kota 

Palangka Raya ini didukung dokumen penilaian berupa arsip soal untuk 

penilaian pengetahuan, dokumentasi blangko dan kriteria penilaian untuk 

penilaian sikap, dokumentasi terhadap produk karya siswa dan kinerja  

siswa untuk penilaian keterampilan serta arsip nilai yang dimiliki oleh 

guru beserta map file yang berisi portofolio peserta didik.  

Selain instrumen yang digunakan dalam penilaian oleh guru kelas 

IV MIN 1 Kota Palangka Raya sesuai dengan  penilaian dalam K-13, 

dalam teknis pengelolaan nilai untuk ketiga kompetensi tersebutpun juga 

sesuai konsep teknis pengelolaan nilai dalam K-13 sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Imas Kurniasaih dan Berlin sani dalam bukunya 

Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan yaitu:  untuk 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan menggunakan skala 1-4 yang 

dikonversi kedalam predikat  A–D, sedangkan kompetensi sikap 

menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang 
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(K).
153

   Hal ini berdasarkan dokumentasi peneliti dari aplikasi penilaian 

dan laporan hasil belajar peserta didik MIN 1 Kota Palangka Raya yang 

dimiliki oleh P, S dan M. 

Dari pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya sudah 

dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Dalam hal perencanaan berupa 

administrasi pembelajaran (program tahunan, program semester, silabus 

dan RPP), guru kelas IV telah membuat sesuai dengan ketentuan dan yang 

seharusnya dibuat. Antara program yang satu dengan program lainnya 

saling terkait/berkesinambungan. 

Untuk pengorganisasian guru kelas IV melakukan tidak hanya 

pada administrasi pembelajaran tetapi juga pada pengelolaan kelas. Dari 

segi actuating/pelaksanaan, proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

lancar walaupun pelaksanaannya masih belum seratus persen 

menggunakan  pendekatan Scientifik Learning. Sedangkan pada  

controlling/penilaian, guru kelas IV melakukannya sesuai dengan 

ketentuan pemerintah yaitu menggunakan penilaian autentik. 

2.2 Faktor pendukung dan penghambat manajemen kurikulum 2013 

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, faktor-faktor 

pendukung dalam manajemen K-13 yang dikemukakan oleh guru dan 

kepala MIN 1 Kota Palangka Raya serta wakil kepala madrasah, sebagian 

besar sesuai dengan yang dipaparkan E. Mulyasa yang dikutip oleh Imas 
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Kurniasih dan Berlin Sani, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam 

membina dan mengembangkan K-13  melalui beberapa cara, yaitu: (1) 

adanya sosialisasi yang menyeluruh; (2) selalu menghadirkan lingkungan 

yang kondusif; (3) selalu mengembangkan fasilitas dan sumber belajar; (4) 

mengembangkan kemandirian sekolah; (5) meluruskan paradigma (pola 

pikir) guru; dan (6) memberdayakan semua tenaga kependidikan.
154

 

Faktor pendukung yang pertama adalah adanya sosialisasi yang 

menyeluruh. Kepala MIN 1 Kota Palangka Raya mengirim perwakilan 

guru untuk mengikuti pelatihan tentang K-13 yang salah satunya adalah 

guru kelas IV yaitu Ph, diantaranya adalah pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Kanwil Kemenag. Propinsi Kalimantan Tengah dan Kemenag. Kota 

Palangka Raya, juga yang diselenggarakan oleh KKGMI wilayah gugus I. 

Selain itu, MIN 1 Kota Palangka Raya juga menyelenggarakan sendiri 

Bimtek dan workshop tentang K-13 sebanyak dua kali, bekerja sama 

dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Kalimantan 

Tengah dengan menggunakan dana APBN dan Diva Madrasah.  Selain itu, 

guru yang mewakili madrasah mengikuti pelatihan di luar madrasah 

sebagaimana peneliti sebutkan di atas, diminta menyampaikan kembali 

materi yang didapat pada pelatihan tersebut kepada para guru MIN 1 

dalam rangka berbagi pengetahuan yang didapat. Data Bimtek yang 

diselenggarakan oleh MIN 1 di atas didukung oleh dokumentasi kegiatan 

yang dimiliki madrasah dan peneliti lampirkan dalam lampiran 5. 
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Faktor pendukung yang kedua yaitu selalu menghadirkan 

lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif yang ada dan diupayakan 

di  MIN 1 Kota Palangka Raya adalah supervisi administrasi dan mengajar 

di kelas oleh kepala madrasah dan pengawas pembina dari Kemenag. Kota 

Palangka Raya. Menurut peneliti, keuntungan dilaksanakannya supervisi 

ini, pertama; guru akan lebih mempersiapkan diri dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai tenaga pendidik, terutama pada saat akan disupervisi. 

Kedua; saran dan masukan dari supervisor  hasil dari supervisi akan 

membuat kompetensi guru lebih baik.  

Selain itu, lingkungan kondusif yang diupayakan adalah kepala 

madrasah menfasilitasi pertemuan antar guru yang memegang kelas paralel  

satu kali dalam dua minggu sepulang sekolah yang bertujuan sharing 

tentang kendala yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, 

juga pengalaman atau informasi yang baru terkait dengan pendidikan.  

Lingkungan kondusif yang diupayakan oleh madrasah baik 

supervisi maupun pertemuan antar guru kelas paralel yang dilaksanakan 

dua minggu sekali sebagaimana keterangan peneliti di atas, didukung oleh 

dokumentasi yang dimiliki  madrasah dan peneliti lampirkan dalam 

lampiran 5.   

Faktor ketiga yang mendukung manajemen K-13 adalah selalu 

mengembangkan fasilitas dan sumber belajar. Fasilitas yang 

dikembangkan pada MIN 1 Kota Palangka Raya  adalah pengadaan sarana 

berupa infokus disetiap kelas. Dengan adanya infokus di dalam kelas, 
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sangat membantu guru ketika menyampaikan materi pelajaran terutama 

materi-materi yang tidak bisa disaksikan atau dihadirkan langsung kepada 

siswa. Selain itu juga pengadaan laboratorium komputer dengan jumlah 

komputer sebanyak 35 buah, ruang kesenian beserta alat-alat kesenian.  

Begitu juga dengan pengadaan media-media pembelajaran, diantaranya; 

alat-alat untuk pembelajaran IPA, IPS, SBP dan PJOK (Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan) dan penyediaan buku-buku bacaan 

untuk siswa dan guru di perpustakaan.  

Pengadaan sarana yang dilakukan oleh MIN 1 di atas, termasuk 

salah satu unsur pembinaan kurikulum sebagaimana yang dikatakan 

Oemar  Hamalik dalam bukunya Dasar-Dasar  Pengembangan 

Kurikulum.
155

  

Faktor keempat adalah memupuk dan mengembangkan 

kemandirian sekolah. Dengan menyelenggarakan sendiri Bimtek dan 

workshop tentang K-13 sebanyak dua kali, bekerja sama dengan LPMP 

Propinsi Kalimantan Tengah menggunakan dana APBN dan Diva 

Madrasah, menunjukkan kemandirian MIN 1 Kota Palangka Raya dalam 

membina K-13. 

Pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah baik pelatihan 

atau workshop maupun supervisi administrasi dan mengajar di kelas 

merupakan  faktor pendukung dalam manajemen K-13 yaitu meluruskan 
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paradigma (pola pikir) guru sehingga manajemen  K-13 di MIN 1 Kota 

Palangka Raya  dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan pemerintah.  

Memberdayakan semua tenaga kependidikan juga dilakukan di 

MIN 1 Kota Palangka Raya. Pendidik dan tenaga kependidikan bekerja 

sama saling membantu terutama pada bagian IT. Guru yang tidak bisa IT, 

belajar dengan sesama  tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. 

Termasuk mengoperasikan aplikasi penilaian dan laporan hasil belajar    

K-13 peserta didik. 

Adapun faktor penghambat dalam mnanajemen K-13 di MIN 1 

Kota Palangka Raya, yaitu: jumlah siswa yang terlalu banyak dalam setiap 

kelasnya, pelaksanaan mapel tematik di kelas sering terpotong waktunya 

oleh bidang studi yang lain. Menurut peneliti  kedua hal tersebut tidak bisa 

dihindari karena besarnya keinginan masyarakat menyekolahkan anaknya 

ke MIN 1 Kota Palangka Raya sementara jumlah kelas yang tersedia 

hanya tiga kelas untuk kelas paralel. Dan mata pelajaran yang diajarkan di 

MIN 1 Kota Palangka Raya tidak hanya mata pelajaran umum tetapi juga 

agama yaitu fikih, Alqur‟an hadis, akidah akhlak, Bahasa arab, dan sejarah  

kebudayaan Islam.  

Hambatan lain yaitu distribusi buku paket siswa dari 

Kemendiknas yang datang terlambat, diatasi pihak madrasah dengan 

mendounload file buku siswa dari Kemendiknas diinternet dan 

mengcopykan buku tersebut dengan menggunakan dana madrasah dan 
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buku tersebut dipinjamkan kepada peserta didik selama buku bantuan 

belum datang,  juga merupakan langkah yang tepat dari sekolah. 

Selain hambatan tersebut di atas, hambatan lainnya adalah; 

mengintegrasikan mapel yang satu dengan mapel yang lain, menyiapkan 

media dan strategi yang tepat, dan kurangnya penguasaan IT.  

Dalam manajemen K-13 pada proses pembelajaran, IT memiliki 

peran yang sangat penting karena dengan IT, pembelajaran akan menarik 

bagi siswa, benda yang sifatnya abstrak dapat dikonkritkan, dan siswa 

akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru.  

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

pendukung dalam manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya, terdiri 

dari faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yang mendukung 

adalah; pelatihan yang diikuti oleh guru, supervisi dari kepala madrasah 

dan pengawas pembina dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya, 

kerja sama para guru untuk saling membantu, adanya sarana berupa 

infokus, media pembelajaran dan jaringan internet yang tersedia di 

madrasah, pembinaan kontinyu dari kepala madrasah, kerja sama dan 

dukungan yang baik orang tua siswa, teamwork yang solid dan komunikasi 

internal yang baik sesama warga MIN 1, semangat kepala madrasah dalam 

mengupayakan  memajukan madrasah baik dari segi sumber daya manusia 

(SDM), fasilitas/sarana, maupun kegiatan pengembangan diri untuk siswa 

(ekstra kurikuler).  Juga hubungan yang baik dengan komite madrasah dan 

dukungan yang tinggi dari orang tua siswa terhadap pengembangan dan 
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kemajuan madrasah. Sedangkan faktor pendukung dari segi intern yaitu; 

semangat pada diri guru untuk maju dan berkembang, kreatifitas yang 

tinggi yang dimiliki oleh guru serta semangat untuk memajukan madrasah.  

Adapun faktor penghambat manajemen K-13 yakni; 

mengintegrasikan mapel yang satu dengan mapel yang lain, distribusi 

buku paket siswa yang lama, jumlah siswa yang terlalu banyak dalam 

setiap kelas, menyiapkan media dan strategi yang tepat, kurangnya 

penguasaan IT, Pengadaan in fokus yang belum maksimal, SDM yang 

menguasai IT belum 100 %, memetakan Kompetensi Dasar (KD) dan 

rumitnya penilaian.  

2.3 Upaya dalam membina dan mengatasi hambatan manajemen 

Kurikulum 2013 

Secara umum, upaya yang dilakukan oleh guru dan kepala MIN 1 

Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan pada manajemen K-13 

sesuai dengan konsep yang dikatakan Imas Kurniasaih dan Berlin sani, 

yaitu: (1) adanya sosialisasi yang menyeluruh; (2) selalu menghadirkan 

lingkungan yang kondusif; (3) selalu mengembangkan fasilitas dan sumber 

belajar; (4) mengembangkan kemandirian sekolah; (5) meluruskan 

paradigma (pola pikir) guru; dan (6) memberdayakan semua tenaga 

kependidikan.
156

 

Selain itu, juga sesuai dengan konsep yang dikemukan oleh         

E. Mulyasa bahwa ada tiga dimensi utama yang harus diperhatikan yang 
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akan menentukan keberhasilan, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas 

dalam pembelajaran pada pembinaan K-13. Ketiga hal tersebut adalah 

koordinasi, komunikasi dan supervisi.
157

 Dan juga sesuai dengan unsur-

unsur yang harus diperhatikan dalam pembinaan dan pengembangan 

kurikulum oleh Oemar Hamalik, yaitu: bahasa pengantar, hari belajar, 

kegiatan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pendidikan, remedial, pengayaan dan percepatan belajar, bimbingan dan 

konseling, pengembangan atau penyusunan silabus, pengelolaan 

kurikulum.
158

  

Diantara upaya-upaya yang dilakukan guru MIN 1 Kota Palangka 

Raya dalam membina dan mengatasi hambatan terhadap manajemen K-13 

yaitu: banyak belajar, mengatur teknis melakukan penilaian sikap dan 

keterampilan, menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang tua 

siswa, sharing dengan sesama guru, belajar IT, memupuk semangat 

internal, melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan 

memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada di madrasah. 

Sharing dengan sesama guru melalui pertemuan satu kali dalam 

dua minggu, dan belajar IT dengan guru maupun tenaga kependidikan 

yang dianggap pandai IT adalah bentuk komunikasi internal  yang 

dilakukan oleh guru MIN 1 Kota Palangka Raya.  Sebagaimana penjelasan 

E. Mulyasa, komunikasi internal adalah komunikasi antar personel yang 
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sehat dan efektif, baik antara kepala sekolah dengan guru, maupun antara 

guru dengan personel lainnya.
159

 

Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang tua siswa juga 

merupakan komunikasi eksternal yang dilakukan oleh guru MIN 1 Kota 

Palangka Raya.  Sebagaimana penjelasan E. Mulyasa, komunikasi 

eksternal adalah bentuk hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik 

dan hubungan sekolah dengan masyarakat, baik secara individu maupun 

melembaga yang digandeng oleh komite sekolah.
160

 

Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu membina hubungan yang 

baik dengan stakeholder yaitu komite madrasah dan masyarakat, sesuai 

dengan prinsip-prinsip pembinaan dan pengembangan kurikulum yakni 

pendekatan dan kemitraan. Tercapainya tujuan pendidikan tidak bisa lepas 

dari tanggung jawab bersama  antara guru, sekolah, orang tua maupun 

masyarakat.
161

   

Melalui komunikasi internal dan eksternal maka memudahkan 

dalam melaksanakan pekerjaan sekolah serta memecahkan berbagai 

masalah yang muncul termasuk dalam pembinaan K-13. 

Diantara upaya yang dilakukan di MIN 1 Kota Palangka Raya 

juga melakukan bimbingan belajar/les tambahan kepada siswa yang belum 

tuntas atau lemah dalam pelajaran sesudah pulang sekolah (remedial). Hal 

ini termasuk salah satu konsep tahapan kegiatan pembinaan kurikulum 

yang disampaikan oleh Oemar Hamalik bahwa tahap-tahap pembinaan 
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kurikulum di sekolah mencakup tiga kegiatan pokok, yang salah satunya 

adalah pengembangan program. Pengembangan program mencakup 

program tahunan, semester, mingguan dan harian, juga program 

bimbingan dan konseling serta remedial.
162

  

Selain itu, upaya tersebut di atas juga termasuk unsur-unsur yang 

harus diperhatikan dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum 

sebagaimana yang dikatakan oleh Oemar Hamalik bahwa unsur-unsur 

yang harus diperhatikan dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum 

meliputi: bahasa pengantar, hari belajar, kegiatan kurikulum, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, remedial, pengayaan dan 

percepatan belajar, bimbingan dan konseling, pengembangan atau 

penyusunan silabus, pengelolaan kurikulum.
163

 

Selain tersebut di atas, langkah atau strategi lain yang dilakukan 

sebagai upaya dalam membina dan mengatasi hambatan terhadap 

manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya, yaitu: menumbuhkan 

semangat dan motivasi para pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan 

sarana dan fasilitas berupa infokus di kelas dan media pembelajaran, 

melakukan pembinaan secara kontinyu, meningkatkan sumber daya 

manusia (SDM), melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) tentang K-13 

secara internal maupun eksternal, memberdayakan Kelompok Kerja Guru 

(KKG), pertemuan guru paralel dan serumpun mata pelajaran, 
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melaksanakan supervisi administrasi dan pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. 

Namun menurut peneliti, dari upaya-upaya yang dilakukan 

terutama yang berkaitan dengan sosialisasi menyeluruh melalui pelatihan 

atau Bimtek dan pembinaan kontinyu dari kepala madrasah dan pengawas,  

masih mengarah pada faktor kontekstual yaitu kebijakan administratif, 

panduan kurikulum, proses penilaian dan pelaporan. Menurut  peneliti, 

MIN 1 Kota Palangka Raya belum melakukan program peningkatan 

kompetensi secara terstruktur melalui pendidikan dan pelatihan yang 

mestinya materinya berhubungan dengan  penguasaan materi ajar atau 

diklat berbasis kompetensi mata pelajaran dan kecakapan ilmu dan 

teknologi pendidikan. Padahal diklat berbasis kompetensi mata pelajaran 

dan kecakapan ilmu dan teknologi pendidikan juga tidak kalah pentingnya 

karena penguasaan mata pelajaran yang diampu dan kecakapan ilmu dan 

teknologi pendidikan akan membuat guru lebih profesional dibidangnya 

sehingga hasil pembelajaran dalam pembinaan K-13 tercapai secara 

maksimal. Dalam persaingan global, diperlukan sumber daya manusia 

yang bermutu dan selalu melakukan improvisasi diri secara terus menerus. 

Guru merupakan cetak biru bagi penyelenggara pendidikan. 

Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri dengan mengutip perkataan 

Venville, hambatan dalam manajemen pembinaan K-13  selain 

berhubungan dengan faktor guru juga faktor kontekstual. Faktor guru 

meliputi; pengetahuan dan kualifikasi materi pelajaran/subject matter, 
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pengetahuan isi pedagogigal, kepercayaan dan pengalaman sekolah. 

Sedangkan faktor kontekstual meliputi; kebijakan administratif, panduan 

kurikulum, proses penilaian dan pelaporan, dan tradisi sekolah.
164

 Dan 

langkah untuk mengatasi hambatan dari faktor guru adalah dengan 

menyusun program peningkatan kompetensi secara terstruktur melalui 

pendidikan dan pelatihan yang materinya secara garis besar dibagi menjadi 

dua yaitu penguasaan materi ajar atau diklat berbasis kompetensi mata 

pelajaran dan kecakapan ilmu dan teknologi pendidikan. Ilmu pendidikan 

meliputi teori pendidikan dan teknologi pendidikan meliputi metode, 

model, strategi, sumber, media dan lingkungan pembelajaran. Sedangkan 

faktor kontekstual dilakukan dengan pendampingan pelaksanaan 

kurikulum oleh pengawas sekolah dan Widyaiswara LPMP.
165

 

Dari hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

yang dilakukan untuk membina dan  mengatasi hambatan dalam 

manajemen K-13 oleh guru kelas IV diantaranya; melakukan bimbingan 

belajar/les tambahan kepada siswa yang belum tuntas atau lemah dalam 

pelajaran, guru banyak membaca, pengaturan teknis dalam menilai sikap 

dan keterampilan siswa, menjalin komunikasi dan kerja sama dengan 

orang tua siswa, kerja sama dan sharing dengan sesama guru dan tenaga 

kependidikan yang pandai IT, menggunakan IT untuk pembelajaran dan 

memupuk semangat dalam diri  dengan pendekatan agama. 
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Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah yakni; 

pembagian tugas yang cepat dan jelas, mengadakan Bimtek/Workshop 

dilingkup MIN 1 sendiri  dan mengikutsertakan guru dalam pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. 

Mendukung guru yang tidak bisa IT untuk belajar IT, mendukung dan 

memotivasi para guru untuk menjadi manusia pembelajar, semangat dalam 

berusaha mengupayakan  untuk memajukan madrasah baik dari segi 

sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas/sarana.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Manajemen Kurikulum 2013 di MIN 1 Kota Palangka Raya sudah 

dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Dalam hal perencanaan/planning 

berupa administrasi pembelajaran (program tahunan, program semester, 

silabus dan RPP), guru kelas IV telah membuat sesuai dengan ketentuan dan 

yang seharusnya dibuat. Antara program yang satu dengan program lainnya 

saling terkait/berkesinambungan. 

Untuk pengorganisasian/organizing guru kelas IV melakukan tidak hanya 

pada administrasi pembelajaran tetapi juga pada pengelolaan kelas. Dari 

segi actuating/pelaksanaan, proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

lancar walaupun pelaksanaannya masih belum seratus persen menggunakan  

pendekatan Scientifik Learning. Sedangkan pada  controlling/penilaian, guru 

kelas IV melakukannya sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu 

menggunakan penilaian autentik. 

2. Faktor pendukung dalam manajemen K-13 di MIN 1 Kota Palangka Raya, 

terdiri dari faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yang mendukung 

adalah; pelatihan yang diikuti oleh guru, supervisi dari kepala madrasah dan 

pengawas pembina dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya, kerja 

sama para guru untuk saling membantu, adanya sarana berupa infokus, 
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media pembelajaran dan jaringan internet yang tersedia di madrasah, 

pembinaan kontinyu dari kepala madrasah, kerja sama dan dukungan yang 

baik orang tua siswa, teamwork yang solid dan komunikasi internal yang 

baik sesama warga MIN 1, semangat kepala madrasah dalam 

mengupayakan  memajukan madrasah baik dari segi sumber daya manusia 

(SDM), fasilitas/sarana, maupun kegiatan pengembangan diri untuk siswa 

(ekstra kurikuler).  Juga hubungan yang baik dengan komite madrasah dan 

dukungan yang tinggi dari orang tua siswa terhadap pengembangan dan 

kemajuan madrasah. Sedangkan faktor pendukung dari segi intern yaitu; 

semangat pada diri guru untuk maju dan berkembang, kreatifitas yang tinggi 

yang dimiliki oleh guru serta semangat untuk memajukan madrasah.  

Adapun faktor penghambat manajemen K-13 yakni; mengintegrasikan 

mapel yang satu dengan mapel yang lain, distribusi buku paket siswa yang 

lama, jumlah siswa yang terlalu banyak dalam setiap kelas, menyiapkan 

media dan strategi yang tepat, kurangnya penguasaan IT, Pengadaan in 

fokus yang belum maksimal, SDM yang menguasai IT belum 100 %, 

memetakan Kompetensi Dasar (KD) dan rumitnya penilaian.  

3. Upaya yang dilakukan untuk membina dan  mengatasi hambatan dalam 

manajemen K-13 oleh guru diantaranya; melakukan bimbingan belajar/les 

tambahan kepada siswa yang belum tuntas atau lemah dalam pelajaran, guru 

banyak membaca, pengaturan teknis dalam menilai sikap dan keterampilan 

siswa, menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang tua siswa, kerja 

sama dan sharing dengan sesama guru dan tenaga kependidikan yang pandai 
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IT, menggunakan IT untuk pembelajaran dan memupuk semangat dalam 

diri  dengan pendekatan agama. 

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah adalah; pembagian 

tugas yang cepat dan jelas, mengadakan Bimtek/Workshop dilingkup MIN 1 

sendiri  dan mengikutsertakan guru dalam pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Mendukung guru yang 

tidak bisa IT untuk belajar IT, mendukung dan memotivasi para guru untuk 

menjadi manusia pembelajar, semangat dalam berusaha mengupayakan  

untuk memajukan madrasah baik dari segi sumber daya manusia (SDM) 

maupun fasilitas/sarana.  

B. Rekomendasi 

1. Kepada Kementerian Agama Kota Palangka Raya seyogyanya memberikan 

apresiasi kepada pihak MIN 1 Kota Palangka Raya untuk semangat, solid 

dan gigihnya dalam membina K-13 selaku kurikulum baru yang  diterapkan 

pada pendidikan di Indonesia.   

2. Kepada instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama 

Kota Palangka Raya senantiasa memfasilitasi para  guru untuk 

meningkatkan kompetensi guru dan pembinaan profesional melalui lebih 

seringnya melaksanakan workshop, Bimtek dan pelatihan.  

3. Kepada Kepala Madrasah dan seluruh warga MIN 1 Kota Palangka Raya 

(guru, tenaga kependidikan, komite madrasah dan orang tua siswa) 

seyogyanya mempertahankan  semangat, usaha dan kerja samanya dalam 

membina K-13 dan memajukan madrasah sehingga tetap menjadi madrasah 
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ibtidaiyah favorit dan menjadi madrasah ibtidaiyah yang terbaik di Palangka 

Raya. 

4. Kepada tenaga pendidik umumnya dan guru kelas IV khususnya, 

seyogyanya bisa mempertahankan manajemen K-13 bahkan 

mengembangkan kurikulum tersebut.   
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