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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Dewi Rahmah
: Pendidikan Matematika
: “Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi Kurikulum
2013 pada pembelajaran matematika di Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo”

Penelitian ini membahas tentang Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi
Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Matematika di Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menemukan
bahwa
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo ada beberapa kesulitan, faktor penyebab dan
upaya yang dialami oleh guru yaitu: 1) kesulitan guru dalam implementasi
kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika yaitu a) kesulitan dalam
pembelajaran dikelas, b) kesulitan yang dikarenakan media atau alat peraga yang
kurang lengkap, c) kesulitan dalam pembuatan RPP, d) terhambatnya proses
pembelajaran. 2) faktor penyebab kesulitan guru dalam implementasi kurikulum
2013 pada pembelajaran matematika yaitu a) keterlambatan buku, b) perubahan
kurikulum, c) peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami isi, contohcontoh dan bahasa dalam buku, d) sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3)
kemudian upaya guru dalam mengatasi kesulitan implementasi kurikulum 2013
pada pembelajaran matematika diantaranya a) mendownload buku jika terjadi
keterlambatan, b) untuk masalah RPP mengadakan pertemuan antar guru, c)
kesulitan dalam penilaiannya dengan berusaha lebih efektifitas waktu, d) dan
upaya yang dilakukan agar peserta didik memahami materi yang disampaikan
adalah dengan mengulangi materi yang disampaikan adalah dengan mengulangi
materi yang belum bisa dipahami oleh peserta didik.
Kata kunci: kesulitan, guru, kurikulum 2013
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ABSTRACT
Name
Departmen
Title

: Dewi Rahmah
: mathematics education
: “Analysis of Teacher Difficulties in Implementing the 2013
Curriculum in mathematics learning at Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo”

This study aims to determine the Analysis of Teachers' Difficulties in
Implementing the 2013 Curriculum in Mathematics Learning at Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo. This research was qualitative descriptive and
collecting the data use observation, interviews, and documentation. Research
found that the implementasi of the 2013 curriculum to math study at Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo there were some difficulties, the underlying
causes and efforts of the teacher were: 1) the difficulty of the teacher in
implementing the 2013 curriculum in mathematics learning a) difficulties in class
learning, b) difficulties due to media or tools incomplete visuals, c) difficulties in
making lesson plans, d) obstruction of the learning process. 2) factors causing
teacher difficulties in implementing the 2013 curriculum in mathematics learning
a) delays in books, b) curriculum changes, c) students have difficulty
understanding the content, examples and language in books, d) inadequate
facilities and infrastructure. 3) teachers' efforts to overcome the teachers'
difficulties in implementing the 2013 curriculum in mathematics learning are: a)
downloading the books in case of delayed, b) for lesson plans; holding meetings
between teachers, c) difficulties in the assessment by trying more time
effectiveness, d) the effort that can be made in order to the students understand the
material presented is by repeating what students cannot understand.
Keywords: difficulty, teacher, curriculum 2013
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan hal yang penting dalam memajukan pembangunan
suatu bangsa dan merupakan suatu pilar yang mampu memberikan kontribusi
besar terhadap kemajuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang berkembang saat ini. Tentunya dalam membangun suatu bangsa yang
berkembang dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, hal itu dapat
tercapai jika pendidikan telah berjalan dan bermutu tinggi. Pendidikan diharapkan
mampu mengubah dan mengembangkan pola kehidupan bangsa yang lebih baik.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2003 Bab II :
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Kurikulum memegang peran penting dalam keberhasilan suatu proses
pendidikan serta salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang
signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta
didik. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
pendidikan di sekolah.
Pada saat ini kurikulum yang berlaku dalam dunia pendidikan adalah
kurikulum 2013, kurikulum ini mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014.
Melalui pelaksanaan kurikulum 2013 ini pemerintah berharap mampu
memberikan kemajuan dalam dunia pendidikan dan bisa menghasilkan penerus
bangsa yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif melalui penguatan sikap,
keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran
Menurut fitriani dkk (2019), Kurikulum merupakan seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
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digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai

tujuan

pendidikan

nasional

agar

senantiasa

sesuai

dengan

perkembangan zaman, kurikulum senantiasa berubah.
Menurut Muzamiroh (2013), kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis
kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan kurikulum berbasis kompetensi
(KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera
mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidiakan (KTSP) 2006.
Rumusannya berdasarkan sudut pandang yang berebda dengan kurikulum berbasis
materi.
Menurut Indah Ayu Apriliani (2018), kurikulum 2013 memiliki tiga aspek
penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan
perilaku. Memiliki ciri yaitu dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang
dirampingkan dan materi yang ditambahkan, materi yang dirampingkan ada di
materi bahasa indonesia, IPS, PPKn, dan sebagainya. Sedangkan materi yang
ditambahkan adalah matematika.
Menurut pandangan kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran adalah suatu
proses pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa agar dapat
mengembangkan segala potensi yang meraka miliki menjadi kemampuan yang
semakin lama semakin meningkat dilihat dari aspek sikap (afektif), pengetahuan
(kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Pada kurikulum 2013 dikenal dengan
pendekatan scientific. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembelajaran yang
mengaktifkan siswa.
Menurut Otang Kurniaman dkk (2017), pada pengimplementasian
kurikulum 2013 sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, masih banyak
kendala yang sangat mempengaruhi hasil belajar, baik dari segi media yang
digunakan, penilaian pada kurikulum 2013 lebih rumit dibandingkan dengan
kurikulum sebelumnya kemudian metode yang digunakan untuk menyampaikan
materi pembelajaran yang ingin diajarkan belum efektif atau bahkan tidak sesuai
dengan materi yang disampaikan.
Melihat dari perubahan kurikulum yang ada di Indonesia mulai dari
kurikulum pertama yaitu rencana pelajaran 1947. Ketika itu, istilah kurikulum
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belum digunakan. Kemudian, rencana pelajaran 1947 dirubah menjadi rencana
pelajaran 1950. Selanjutnya diganti menjadi kurikulum rencana pembelajaran
1958. Rencana pelajaran itu kemudian direvisi menjadi rencana pelajaran 1964.
Setelah itu rencana pelajaran ini diganti dengan menjadi kurikulum 1968. Sejak
inilah istilah rencana pelajaran yang sudah diganti bertahun-tahun dirubah
menjadi kata kurikulum, kemudian kurikulum ini dirubah lagi menjadi kurikulum
1975. Selanjutnya, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis
kompetensi (KBK) 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006, dan
terakhir adalah kurikulum 2013.
Menurut Ahmad Sanusi (2018), kurikulum pendidikan di indonesia yang
paling sering digunakan sebelum kurikulum 2013 adalah kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) sehingga walaupun pendidikan di indonesia ini sudah
menetapkan ke seluruh sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah

untuk

menggunakan kurikulum 2013 ini masih banyak guru atau sekolah yang mengajar
menggunakan kurikulum KTSP, karena menurut sebagian guru atau sekolah
kurikulum KTSP ini lebih mudah diterapkan dan bahkan ada yang mengatakan
bahwa kurikulum 2013 ini masih sulit diterapkan karena selain kurikulum ini baru
juga kurikulum ini harus diterapkan sesuai dengan keadaan sekolah atau sarana
prasarana yang memadai kemudian harus mempersiapkan yang lebih kompentitif.
Menurut Markus Palabo dan Yonarlianto Tembang (2019), permasalahan
guru dalam kurikulum 2013 tidak hanya sebatas pada penyusunan rencana
pelaksanaan pembelajaran. Permasalah guru dalam mengimplementasikan
kurikulum 2013 meliputi permasalahan guru dalam pencapaian standar-standar isi,
proses, kelulusan dan standar penilaian.
Menurut Eni Cahya dkk (2016), permasalahan yang dihadapi guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013 karena kurangnya pemahaman dan
keterampilan guru dalam pembuatan instrumen penilaian. Guru belum terbiasa
dengan melakukan berbagai penilaian. Guru memerlukan waktu untuk
membiasakan diri menggunakan berbagai teknik penilaian. Perlu adanya
pembiasaan dan perubahan pola pikir guru dari kulum lama ke kurukulum 2013.
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Menurut Dedi Kusnadi (2014), Pembelajaran matematika adalah proses
yang dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang
memungkinkan peserta didik melaksanakan kegiatan belajar matematika,
sehingga pemahaman konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dapat
dipelajari dengan baik oleh peserta didik. Melalui tindakan ini, proses
pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik dapat dilakukan serta hasil dari
pembelajaran akan dicapai oleh setiap guru.
Salah satu kebijakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah
perubahan paradigma pembelajaran dari berpusat kepada guru (teacher centered)
menjadi berpusat kepada siswa (student centered). Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka guru-guru diharapkan untuk menerapkan pendekatan saintifik
dalam kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan 5M, yaitu mengamati,
menanya,

mengumpulkan

informasi,

menalar/mengasosiasikan,

dan

mengkomunikasikan. Kunci sukses dari pengimplementasian kurikulum 2013
adalah kreatifitas guru, guru diharapkan mampu untuk kreatif dalam memberikan
layanan dan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar, agar peserta didik
mampu bereksplorasi membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi
dalam dirinya. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tuntutan kinerja guru
dengan hasil yang ada di lapangan.
Berangkat dari masalah dilapangan tentang implementasi kurikulum 2013
di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo dan kesulitan apa saja yang dialami
guru mata pelajaran matematika. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
yang berjudul tentang “Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi Kurikulum
2013 Pada Pembelajaran Matematika di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
Tebo”

B. Fokus Permasalahan
Agar masalah penelitian ini terfokus, maka perlu adanya batasan. Adapun
batasan masalah atau fokus dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah kesulitan
guru dalam kemampuannya melakukan

implementasi kurikulum 2013

pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo.

pada
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C. Rumusan Masalah
1. Apa saja kesulitan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013
pada pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
Tebo?
2. Apa faktor-faktor penyebab kesulitan guru dalam implementasi kurikulum
2013 pada pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo?
3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan implementasi
kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah
An-Nizomiyah Tebo?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Untuk mendeskripsikan kesulitan guru dalam mengimplementasikan
kurikulum

2013

pada

pembelajaran

matematika

di

Madrasah

Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo.
b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kesulitan guru dalam
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo.
c. Untuk mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi kesulitan
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo.
2. Kegunaan penelitian
1. Kegunaan teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna terhadap
pendidikan khususnya dibidang kurikulum sebagai referensi agar
terwujudnya pendidikan yang sesuai tujuan nasional dan dapat menjadi
sebagai bahan acuan sebagai pertimbangan dan pengembangan bagi
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penelitian dimasa yang akan datang di bidang, objek, dan permasalahan
yang sejenis terkait implementassi kurikulum.
2. Kegunaan praktis
Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:
a. Bagi guru: dapat digunakan sebagai solusi akan kesulitan-kesulitan
yang dialami guru dalam implementasi kurikulum 2013.
b. Bagi siswa: agar siswa dapat mendapatkan pengetahuan dengan
maksimal dan berdampak pada hasil belajar yang baik.
c. Bagi sekolah: penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk
menambah kualitas belajar mengajar bagi siswa dan guru untuk
meningkatkan kualitas sekolah
d. Bagi peneliti: peneliti mendapat pengalaman untuk mengetahui
bagaimana kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 2013 dan
sebagai pengetahuan yang baru bagi peneliti sebagai calon guru
nantinya agar mampu untuk memberikan kemampuan terbaiknya
dalam pelaksanaan pembelajaran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Guru
Guru adalah pendidik profesional yang menjadi penentu kemajuan suatu
negara dimasa depan, menjadi seorang guru tidaklah mudah karena guru
merupakan suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian. Secara
umum tugas dan peran guru adalah mengajar siswa agar memiliki
pengetahuan.
Menurut Oemar Hamalik (2003), Tenaga pendidik atau guru merupakan
suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang
bertugas

menyelengggarakan

kegiatan

mengajar,

melatih,

meneliti,

mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang
kependidikan.
Menurut M. Shabir.U (2015), Guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik,mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Menurut Buchari Alma (2012), Guru profesional yaitu guru yang tahu
mendalam tentang apa yang diajarkan, mampu mengajarkannya secara
efektif, efisien, dan berkeperibadian mantap. Guru yang bermoral tinggi dan
beriman tingkah lakunya digerakkan oleh nilai-nilai luhur.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa
guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mengabdikan dirinya
untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih
muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut.
a. Tugas Dan Peran Guru dalam mengembangkan profesinya
Tugas seorang guru bukanlah sebatas mengajar dikelas atau diruangan
saja. Seorang guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat dinas maupun
diluar dinas yang berbentuk pengabdian dalam belajar mengajar. Guru
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mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas
belajar bagi para peserta didiknya untuk mencapai tujuan. Selain itu guru juga
mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di
dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa dalam belajar.
Menurut Udin Syaefudin Saud (2009), paling sedikit ada enam tugas dan
tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:
1. Guru bertugas sebagai pengajar.
2. Guru bertugas sebagai pembimbing.
3. Guru bertugass sebagai administrator kelas.
4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum
5. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi.
6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.
Tugas dan tanggung jawab di atas merupakan tugas pokok profesi guru.
Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan
dan melaksanakan pengajaran. Tugas dan tangggung jawab guru sebagai
pembimbing memberi tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada
siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas dan tanggung
jawab sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara
ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.
Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa
guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan
praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pengajaran. Tanggung jawab
mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk
selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan
tanggung jawab profesinya. Tanggung jawab dalam membina hubungan
dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah
sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu
masyarakat.
b. Kompetensi Guru
Guru yang profesional harus memiliki beberapa kompetensi yang
dipersyaratkan bagi seorang guru yang dapat dipertanggung jawabkan dalam

mecapai suatu tujuan. Menurut Abdul Majid (2013), kompetensi adalah
seperangkat tindakan inteligent penuh tanggung jawab yang harus dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas
dalam bidang pekerjaan tertentu.
Menurut Imam Wahyudi (2012), sesuai dengan undang-undang peraturan
pemerintah No.14 tahun 2005 pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi
seorang guru. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru,
antara lain:
1. Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan dalam mengelola
pembelajaran peserta didik, yang meliputi: pemahaman peserta didik,
perancang dan pelaksana pembelajaran, evaluasi pembelajaran,
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan
seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik.
2. Kompetensi keperibadian, adalah kompetensi yang berkaitan dengan
perilaku peribadi guru itu sendiri yang kelak harus memilki nilai-nilai
luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari.
3. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan berkomunikasi secara
efektif dengan peserta didik, sesama pendidik/tenaga kependidikan
lain, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional, guru profesional adalah guru yang memiliki
kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan
dan pengajaran. Ko petensi disini meliputi pengetahuan, sikap, dan
keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun
akademis.
Udin Syaefudin Saud (2009), menjelaskan kompetensi guru di indonesia
telah pula dikembangkan oleh proyek pembinaan pendidikan guru (P3G)
departemen pendidikan dan kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru
menurut P3G bertolak dari analisis tugas-tugas seorang guru, baik sebaik
sebagai pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas. Ada
sepuluh kompetensi guru menurut P3G, yakni:

a. Menguasai bahan
b. Mengelola program belajar-mengajar
c. Mengelola kelas
d. Menggunakan media/sumber belajar
e. Menguasai landasan kependidikan
f. Mengelola interaksi belajar mengajar
g. Menilai prestasi belajar
h. Mengenal funfsi dan layanan bimbingan penyuluhan
i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
j. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan
pengajaran
Menurut Ali Mudlofir (2012), berikut adalah tabel kompetensi yang
harus dimilki oleh para guru yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1 Kompetensi Dasar Guru
Kompetensi

Sub Indikator

Indikator

Kompetensi

Memahami peserta

1. Memahami peserta didik dengan

pedagogis

didik

secara

mendalam

memanfaatkan

prinsip-prinsip

perkembangan kognitif
2. Memahami peserta didik dengan
memanfaatkan

prinsip-prinsip

keperibadian
3. Mengidentifikasi bekal ajar awal
peserta didik
Merancang

1. Memahami landasan kependidikan

pembelajaran,

2. Menerapkan

termasuk

dan

3. Menentukan strategi pembelajaran

landasan

kepentingan

belajar

pembelajaran

memahami

pendidikan

teori

berdasarkan karakteristik peserta
untuk

didik,

kompetensi

dicapai dan materi ajar

yang

ingin

pembelajaran

4. Menyusun rancangan pembelajaran
berdasarkan strategi yang dipilih

Melaksanakan

1. Menata latar (setting) pembelajaran

pembelajaran

2. Melaksanakan pembelajran yang
kondusif

Merancang

dan

1. Merancang

dan

melaksanakan

melaksanakan

evaluasi (assesment) proses dan

evaluasi

hasil

pembelajaran

berkesinambungan

belajar

secara

2. Menganalisis hasil evaluasi proses
dan hasil belajar untuk menentukan
tingkat ketuntasan belajar (mastery
learning)
3. Memanfaatkan
pembelajaran
kualitas

hasil

penilaian

untuk

perbaikan

program

pembelajaran

secara umum
Mengembangkan

1. Memfasilitasi peserta didik untuk

peserta didik untuk

pengembangan berbagai potensi

mengaktualisasikan

akademik

berbagai
potensinya

2. Memfasilitasi peserta didik untuk
mengembangkan berbagai potensi
non akademik

Kompetensi

Keperibadian yang

keperibadian

mantap dan stabil

1. Bertindak sesuai dengan norma
hukum
2. Bertindak sesuai dengan norma
sosial dan bangga sebagai guru
3. Memilki konsisten dalam bertindak
sesuai norma

Keperibadian yang

Menampilkan

tindakan

yang

arif

didasarkan pada kemanfaatan peserta
didik, sekolah, dan masyarakat serta
menunjukkan

keterbukaan

dalam

berpikir dan bertindak
Keperibadian yang Memilki perilaku yang berpengaruh
berwibawa

positif terhadap peserta didik dan
memilki perilaku yang disegani

Berakhlak
dan

mulia Bertindak

sesuai

dengan

noema

menjadi religius (iman dan takwa, jujur, ikhlas

teladan

dan suka menolong) dan memilki
perilaku yang diteladani peserta didik

Kompetensi

Mampu

sosial

berkomunikasi dan peserta didik
bergaul

Berkomunikasi secara efektif dengan

dengan

peserta didik
Mampu

Mampu berkomunikasi dan bergaul

berkomunikasi dan secara efektif dengan tenaga pendidik
bergaul

secara dan tenaga kependidikan

efektif

dengan

sesama

pendidik

dan

tenaga

kependidikan
Mampu

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul

berkomunikasi dan

secara

bergaul

secara

tua/wali peserta didik

efektif

dengan

2. Mampu berkomunikasi dan bergaul

orang

tua/wali

secar efektif dengan masyarakat

peserta didik dan

sekitar

efektif

dengan

orang

masyarakat sekitar
Menguasai struktur Menguasai langkah-langkah penelitian
dan

metode dan kajian kritis untuk memperdalam

keilmuan

pengatahuan/materi bidang studi

Mengetahui

Menguasai materi, struktur konsep,

struktur
mapel

keilmuan dan
yang

pola

di mendukung

ajarkan

pikir

keilmuan

yang

mata

pelajaran

yang

diampu dan mengembangkan materi
pembelajaran yang diampu secara
kreatif

Memahami
kurikulum
dan

RPP

1. Menguasai standar kompetensi dan
silabus
mapel

yang diajarkan

kompetensi dasar mata pelajaran.
Bidang

pengembangan

yang

diampu
2. Mengembangkan keprofesionalan
secara

berkelanjutan

dengan

melakukan tindakan reflektif
3. Memahami

dan

memanfaatkan

teknologi

Jadi dapat disimpulkan kompetensi guru adalah suatu syarat kemampuan
yang harus dimiliki seorang pendidik, kompetensi yang yang harus dimiliki
diantaranya : kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi
sosial, kompetensi profesional. Dari keempat tersebut merupakan syarat yang
utama/penting yang harus dimiliki pendidik untuk mengetahui apakah
seorang pendidik sudah melakukan pekerjaannya dengan profesional atau
belum.

2. Kurikulum 2013
Keberhasilan

pembangunan

pendidikan

yang

bermutu

tentunya

dipengaruhi oleh berbagai komponen didalamnya. Salah satu komponen
tersebut adalah kurikulum yang dikembangkan dan digunakan pada tataran
suatu pendidikan.
Rahmat Raharjo (2012), dalam bahasa arab kurikulum diartikan dengan
manhaj, yakni jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang
kehidupan dan kemudian diterapkan dalam dalam bidang pendidikan. Secara
etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa yunani, yaitu curir yang
artinya pelari dan curure yang berarti tempat berpacu (Zainal Arifin 2012).
Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum
adalah suatu alat pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan
mempunyai peran yang sangat penting dalam tercapainya tujuan pendidikan
yang lebih baik.
Menurut Mulyoto (2013), kurikulum 2013 adalah kurikulum yang
menekankan agar materi pelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta
didik. Juga perlunya pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas
siswa, dan yang sangat diperlukan adalah pendidikan karakter.
Menurut Liberna (2014), kurikulum 2013 atau pendidikan berbasis
karakter adalah kurikulum yang diterbitkan oleh kemendikbud untuk
menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (2013), Perubahan
kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut empat elemen perubahan
kurikulum yaitu pertama, standar kompetensi lulusan (SKL), yaitu adanya
peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skillsdengan mengasah 3
aspek, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, standar isi (SI),
yaitu pada perubahan SI dimana KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata
pelajaran, pada kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi.
Adapun pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata
pelajaran. Ketiga standar proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi, pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan

pendekatan scientific yaitu mengamati (observing), menanya (questioning),
mengekplorasi

(exploring),

mengasosiasi

(associating),

dan

mengkomunikasikan (communicating). Proses belajar tidak terjadi diluar
kelas saja, tetapi juga dilingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi
guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap
tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru.
Keempat, standar penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah berbasis
kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes-mengukur kompetensi
pengetahuan berdasarkan hasil saja-menuju penilaian otentik yaitu mengukur
semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses
dan hasil. Memperkuat model penilaian PAP (penilaian acuan patokan) yaitu
pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperbolehnya
terhadap skor ideal (maksimal), dan mendorong pemanfaatan portofolio yang
dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.
Menurut Imas Kurinasih Dan Berli Sani (2014), adapun ciri kurikulum
2013 yang paling mendasar adalah “menentukan kemampuan guru dalam
berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya
karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas
melalui pengembangan teknologi dan informasi.
Kurikulum merupakan inti dari sebuah pendidikan, oleh karena itu
penyusunan kurikulum harus menggunakan landasan-landasan yang kuat.
Landasan tersebut harus didasarkan pada hasil-hasil pemikiran peneliti yang
mendalam, apabila kurikulum tersebut didasarkan pada landasan yang kurang
kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri.
Landasan dapat berarti alas, dasar atau tumpuan karena itu landasan
merupakan tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan.
a. Landasan Kurikulum 2013
Kurikulum merupakan inti dari sebuah pendidikan, oleh karena itu
penyusunan kutikulum harus menggunakan landasan-landasan yang kuat.
Landasan tersebut harus didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang
mendalam, apabila kurikulum tersebut didasarkan pada landasan yang kurang

kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri.
Landasan dapat berarti alas, dasar atau tumpuan karena itu landasan
merupakan tempat bertumpu, titik tolak, dan dasar pijhakan.
Menurut Mulyasa E (2017), pengembangan kurikulum 2013 dilandasi
secara filosofis, yuridis, dan konseptual sebagai berikut:
1. Landasan filosofis
a. Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam
pembangunan pendidikan
b. Filosofis pendidikan yang

berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai

akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat
2. Landasan yuridis
a. RPJMM

2010-2014

sektor

pendidikan,

tentang

perubahan

metodelogi pembelajaran dan penataan kurikulum
b. PP No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
c. INPERS Nomor 1 tahun 2010, tentang percepatan pelaksanaan
prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan
metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa
untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.
3. Landasan konseptual
a. Relevansi pendidikan (link and match)
b. Kurikulum berbasis kompetensi, dan karakter
c. Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning)
d. Pembelajaran aktif (student active learning)
e. Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh
b. Komponen Kurikulum 2013
Deden Cahaya Kusuma (2016), fungsi kurikulum dalam proses
pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal
ini, berarti bahwa sebagai alat pendidikan kurikulum memiliki komponenkomponen penting dan sebagai penunjang yang dapat mendukung operasinya
secara baik. Komponen-komponen pembentuk ini satu sama lainnya saling
berkaitan. Adapun komponen-komponen pengembangan kurikulum, yaitu

komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi.
Komponen satu sama lain ini saling berkaitan.

TUJUAN

EVALUASI

KOMPONEN
KURIKULUM

ISI

METODE

Gambar 2.1 Komponen-Komponen Kurikulum
Adapun uraian dari masing-masing komponen tersebut ialah sebagai
berikut:
1. Komponen Tujuan
Komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum
yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang
diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan membuat
tujuan yang pasti, hal tersebut akan membantu dalam proses
pembuatan kurikulum yang yang sesuai dan juga membantu dalam
proses pembuatan kurikulum yang sesuai dan juga membantu dalam
pelaksanan kurikulumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat yaitu:
a. Tujuan pendidikan nasional
Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional
dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa “pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”
b. Tujuan institusional
Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap
lembaga pendidikan. Dalam permendiknas No. 22 Tahun 2007
dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan
tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan sebagai
berikut.
1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, keperibadian, akhlak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan,
pengetahuan, keperibadian, akhlak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, akhlak mulia, serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan
lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
c. Tujuan kurikuler
Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap
bidang studi atau mata pelajaran.
d. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler,
dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh
anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam
bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan.

2. Komponen Isi
Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan
kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka
mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang
diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut.
3. Komponen Metode
Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang cukup
penting karena metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum
tersebut menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang
diharapkan dapat tercapai atau tidak. Dalam prakteknya, seorang guru
sebaiknya dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara
variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa
untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif dan
menyenangkan, dengan efektivitas yang tinggi. Penilaian atau
pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang
telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan
tujuan yang ingin dicapai.
4. Komponen Evaluasi
Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk
memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin
diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam
pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk
memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari
berbagai kriteria.
Komponen evaluasi merupakan bagian dari pembentuk kurikulum
yang berperan sebagai cara mengukur atau melihat apakah tujuan yang
telah dibuat itu tercapai atau tidak. Selain itu, dengan melaksanakan
evaluasi, kita dapat mengetahui apabila ada kesalahan pada materi
yang diberikan atau metode yang digunakan dalam menjalankan
kurikulum yang telah dibuat dengan melihat hasil dari evaluasi
tersebut. Dengan begitu, kita juga dapat segera memperbaiki

kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan meningkatkan halhal yang sudah baik atau berhasil.
c. Karakteristik Kurikulum 2013
Menurut Kaimuddin (2014), dengan memperhatikan kerangka dasar
kurikulum 2013, dan dengan membandingkan dengan kurikulum sebelumnya,
maka diuraikan karakteristik kurikulum 2013 sebagai berikut:
1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual
dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan
intelektual dan psikomotorik
2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan
pengalaman belajar yang terencana dimana peserta didik menerapkan
apa yang dipelajari disekolah ke masyarakat dan memanfaatkan
masyarakat sebagai sumber belajar
3. Mengembangkan

sikap,

pengetahuan,

dan

keterampilan

serta

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat
4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai
sikap, pengetahuan, dan keterampilan
5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk inti kelas yang dirinci lebih
lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran
6. Kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian (organizing element)
kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses
pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang
dinyatakan dalam kompetensi inti
7. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip
akumulatif,

saling

memperkuat

(enforced)

dan

memperkaya

(enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi
vertikal dan horizontal).
d. Tujuan Kurikulum 2013
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pada BAB X Pasal 36 (3) disebutkan kurikulum disusun sesuai

dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik
indonesia dengan memeperhatiakn:
1. Peningkatan iman dan takwa
2. Peningkatan akhlak mulia
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
5. Tuntutan pembagunan daerah dan nasional
6. Tuntutan dunia kerja
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama
8. Dinamika perkembangan global
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Keseluruhan aspek yang patut diperhatikan dalam proses penyusunan dan
pengembangan kurikulum diatas menunjukkan komprehensivitas semua
aspek. Oleh karena itu, tujuan kurikulum 2013 harus mencerminkan aspekaspek diatas.
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia indonesia agar
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada
kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan
tersebut, menunjukkan arah, dan proses penyelenggaraan pendidikan yang
sejatinya berkualitas dan berbasis karakter. Kemampuan hidup dipahami
sebagai kualitas sikap spiritual dan sosial dan kecakapan pengembangan
pengetahuan serta penerapannya.
e. Kelebihan Dan Kelemahan Kurikulum 2013
Menurut Berlin Sani dan Imas Kurniasih (2014), kurikulum 2013
memiliki kelebihan dan kelemahan yaitu sebagai berikut:
Kelebihan:
1. Memenuhi kompetensi profesi, pedagogik, sosial dan personal
2. Motivasi mengajar tinggi
3. Ada rambu-rambu yang jelas bagi guru dalam melaksanakan proses
pembelajaran

4. Guru berperan sebagai fasilitator
5. Diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat
6. Guru tidak ada tuntutan lagi untuk menyusun modul
7. Satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum lebih terkendali,
dan memudahkan
8. Lebih efektif dan lebih sederhana
Kelemahan:
1. Timbulnya kecemasan

khususnya guru yang mata pelajarannya

dihapus (KKPI, IPA, Kewirausahaan) terancam sertifikasinya dicabut
2. Sebagian besar guru masih terbiasa mengajar secara konvensional
3. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi akademik
4. Guru tidak tertantang/tidak siap dengan perubahan
5. Kurangnya

kemampuan

guru

dalam

proses

penilaian

sikap,

keterampilan, dan pengetahuan secara holistik
6. Kreatifitas guru berkurang
7. Ada kemungkinan kurang sesuai buku teks dengan kebutuhan
pembelajaran
8. Kreatifitas dalam mengembangkan silabus berkurang
3. Kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 2013
Menurut Ika Krisdiani dkk (2014), Kesulitan yang dihadapi oleh guru
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 merupakan hal yang wajar
terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan tersebut. Oleh
karena itu akan dijelaskan tentang beberapa kesulitan-kesulitan guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013 pada pelajaran matematika yaitu:
1. Guru kurang memahami tujuan kurikulum 2013 dan pendekatan
saintifik
2. Penggunaan bahasa dalam buku teks sulit dipahami dan kurang efektif
dalam buku teks sulit dipahami dan kurang efektif dalam
meningkatkan proses pembelajaran
3. Guru kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menuju
keterampilan aplikatif

4. Guru kurang mampu melakukan prosese pembelajaran yang membuat
peserta didik menjadi ingin melakukan pengamatan dan eksperimen
5. Guru

kurang

mampu

melakukan

proses

pembelajaran

yang

menumbuhkan kreatifitas peserta didik.

B. Studi Relevan
Penelitian relevan merupakan penelitian yang hampir sama sudah
dilakukan oleh peneliti lain relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh sebab itu,
dikemukakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Rabiyatul Hizaziah (2019) dengan judul
“Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pada
Pembelajaran Matematika di SMPN 3 Banjarmasin” penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 di
SMPN 3 Banjarmasin dan mendeskripsikan tentang kesulitan yang
dialami guru dalam membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran,
kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan kesulitan dalam
melaksanakan penilaian autentik pada pembelajaran matematika sesuai
kurikulum 2013. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek
dalam penelitian ini adalah seorang guru matematika kelas VII. Objek
dalam penelitian ini adalah implementasi kurikulum 2013 pada
pembelajaran

matematika

di

SMPN

3

Banjarmasin.

Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Teknik pengolahan data
yang

digunakan

adalah

menyeleksi

dan

mempokuskan

data,

menyedeerhanakan data, menggambarkan data dan menyimpulkan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013 di
SMPN 3 Banjarmasin telah sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013
yaitu permendikbud nomor 81A tahun 2013. Guru tidak mengalami
kesulitan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, namun
guru mengalami beberapa kusulitan dalam melaksanakan oroses
pembelajaran dan melaksanakan penilaian autentik. Kesulitan yang

dirasakan guru dalam proses pembelajaran diantara lain adalah
kesulitan yang menyesuaikan antara RPP dengan kegiatan dikelas dan
kurang terbiasa menggunakan media dan model yang bervariasi.
Sedangkan dalam penilaian autentik guru tidak mengalami kesulitan
dalam penilaian pengetahuan, namun guru tidak melaksanakan
penilaian sikap dan tidak menggunakan penilaian tes praktik, proyek
dan portofolio dalam penilaian keterampilan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Elma Ulafatun Nizaruroh (2018) dengan
judul “Analisis Kesulitan Guru Dalam Menerapkan Kurikulum 2013 Di
SD Islam Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung” Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan guru dalam
menerapkan kurikulum 2013 di SD Islam Miftahul Huda plosokandang
tulungangung, untuk mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi
kesulitan menerapkan kurikulum 2013 di SD Islam Miftahul Huda
plosokandang tulungangung, untuk mendeskripsikan faktor-faktor
penyebab kesulitan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 di SD
Islam Miftahul Huda plosokandang tulungangung. Jenis penelitian yang
digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

penelitian

kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut diberikan kepada
kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru kelas IB, IIB, IV,VA SD
Islam Miftahul Huda plosokandang tulungangung. Analisis data
dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kesulitan yang
dialami oleh guru dalam menerapkan kurikulum 2013, yaitu: (1)
kesulitan guru dalam menerapkan kurikulum 2013: a) kesulitan dalam
memahami materi, b) penilaian yang ada 4 macam membuat guru
mengalami kesulitan dalam membagi waktu mengerjakan penilaian
yang sangat detail berbentuk deskriptif, c) dalam 1 hari kalau kelas
bawah otomatis masih menggunakan media sehingga mereka bisa
memahami, guru mengalami kesulitan ketika harus membuat media

setiap hari, d) terhambatnya proses pembelajaran dikelas. (2) upaya
guru dalam mengatasi kesulitan menerapkan kurikulum 2013: a) guru
mengulang kembali materi yang belum dipahami, b) mengatur jadwal
disela-sela guru tidak mengajar, guru mengerjakan penilaian peserta
didik, c) membuat media dalam satu pembelajaran meskipun tidak
semua materi, d) mendowenload buku jika terjadi keterlambatan buku.
(3) faktor-faktor penyebab kesulitan guru dalam menerapkan kurikulum
2013: a) banyak kegiatan tambahan yang mengganggu proses
pembelajaran, hal ini ketika seharusnya seorang guru melakukan 1
pembelajaran menjadi 2 pembelajaran dikarenakan waktu yang singkat
terpotong kegiatan try out dan lain sebagainya, b) pelatihan yang
singkat dari diknas, c) kreativitas dalam pembuatan media yang kurang
dimaksimalkan, d)keterlambatan buku.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mesnadi (2018) dengan judul
“Implementasi Kurikulum 2013 di MA An-Najiyah Desa Lengkong
Sukorejo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
implementasi kurikulum 2013 di MA An-Najiyah Desa Lengkong
Sukorejo, dan persepsi pendidikan dan tenaga kependidikan tentang
implementasi kurikulum 2013 di MA An-Najiyah Desa Lengkong
Sukorejo. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif jenis lapangan
dengan

teknik

pengumpulan

data

wawancara,

observasi,

dan

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini
dapat diketahui bahwa: (1) dalam proses pembelajaran di MA AnNajiyah Desa Lengkong Sukorejo sudah menggunakan kurikulum
2013, akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Proses
pembelajaran menggunakan desain dasar pembelajaran sesuai dengan
kurikulum 2013, untuk pada penilaian akhir sudah menggunakan
kurikulum 2013 meski belum seperti yang diinginkan kurikulum 2013.
Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang
ada, selain itu masih memerlukan pendalaman bagi pendidik untuk

memahami dan menerapkan kurikulum 2013 tersebut. (2) sosialisasi
kurikulum 2013 sudah cukup, tetapi masih membutuhkan pendalaman
untuk

meningkatkan

pelaksanaan

kurikulum

tersebut

dalam

pembelajaran. Kurikulum 2013 bagus untuk membentuk peserta didik
yang aktif, kreatif, mandiri, bersikap, dan berpribadian suai dengan
yang diajarkan. Menurut mereka pelaksanaan kurikulum tersebut dapat
terlaksana dengan baik jika komponen pendidikan terpenuhi.
Tabel 2.2 Studi Relevan Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi
Kurikulum 2013
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C. Kerangka Berpikir
Kurikulum di Indonesia sering berubah-ubah mulai dari kurikulum
pertama yaitu rencana pelajaran 1947. Ketika itu, istilah kurikulum belum
digunakan. Kemudian, rencana pelajaran 1947 dirubah menjadi rencana pelajaran
1950. Selanjutnya diganti menjadi kurikulum rencana pembelajaran 1958.
Rencana pelajaran itu kemudian direvisi menjadi rencana pelajaran 1964. Setelah
itu rencana pelajaran ini diganti dengan menjadi kurikulum 1968. Sejak inilah
istilah rencana pelajaran yang sudah diganti bertahun-tahun dirubah menjadi kata
kurikulum, kemudian kurikulum ini dirubah lagi menjadi kurikulum 1975.
Selanjutnya, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi
(KBK) 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006, dan terakhir
adalah kurikulum 2013. Dari perjalanan kurikulum pendidikan di indonesia yang
paling sering digunakan sebelum kurikulum 2013 adalah kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP).
Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mencari tau apa saja kesulitan
guru dalam implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika, apa
faktor penyebab kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 2013 pada
pembelajaran matematika, dan bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika.

Perubahan Kurikulum
KTSP 2006 Ke Kurikulum
2013

Kesulitan Guru

Implementasi Kurikulum 2013

Kesulitan Guru
Dalam Implementasi
Kurikulum 2013
Pada Pembelajaran
Matematika
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n
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi
Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Matematika

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Pada penelitian ini, diperlukan suatu metode yang dapat mengarahkan dan
memudahkan peneliti mendapat tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Suharsimi
Arikunto (2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terdapat pada saat
sekarang dengan perkataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau
memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada
saat penelitian dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menghasilkan
gambaran yang jelas dan terperinci mengenai kesulitan guru dalam implementasi
kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika.

B. Setting dan Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah yang
terletak di Jl.padang lamo km 280 RT. 09 sebagai tempat penelitian karena
disekolah tersebut belum diadakan penelitian terkait analisis kesulitan guru dalam
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika.
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Gambar 3.1 Denah Lokasi Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala
kurikulum dan guru mata pelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo. Sedangkan cara pengambilan subjek penelitian dilakukan
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015),
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial
yang diteliti.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini dijelaskan tentang jenis penelitian yang dilaksanakan
ditinjau dari segi tujuan dan sifatnya. Dilihat dari judul penelitian yang diteliti
yaitu “Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pada
Pembelajaran Matematika di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo ”,
menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Adapun yang dinamakan pendekatan
kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang
tidak dapat dicapai ataupun diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur

statistik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi atau pengukuran (Moleong,
2017).
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data
primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta sumbersumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data
sekunder dapat diproleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa
yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data
pelengkap atau data pendukung dari data primer.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada
sumbernya, tanpa adanya perantara (Mukhtar, 2010). Data primer disini
berupa data teks hasil wawancara dengan informan, data dapat direkam atau
dicacat oleh peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari kepala
sekolah (Bapak Tun Idmun,S.Pd.I), wakil kepala kurikulum (Ibu
Risnawati,S.Ag) dan guru Matematika (Bapak Syahran,S.Pd.I dan Ibu Siti
Patimah,S.Pd).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
sumber (Mukhtar, 2010). Data sekunder dikumpulkan untuk melengkapi
data primer terutama yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan
dibahas. Data ini telah terkumpul dan tersusun dalam bentuk dokumentasi
yang berkenaan dengan Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo seperti
data historis dan geografis dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan
masalah yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bagian
tata usaha yaitu sejarah sekolah, geografis sekolah, akreditas sekolah,
visi,misi dan tujuan sekolah, data sarana dan prasarana dan data guru.
2. Sumber Data
yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini “subjek dari mana
data itu diperoleh”.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil
kepala kurikulum dan guru mata pelajaran matematika di Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo.
D. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2015), teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Observasi
Pada penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi
nonpartisipan, dimana peneliti datang ketempat kegiatan yang diamati,
tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik penelitian ini
digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan :
a. letak dan keadaan geografis
b. keadaan lingkungan belajar mengajar
c. keadaan sarana dan prasaran dan proses belajar mengajar.
2. Wawancara
Dalam penelitian ini yang menjadi pewawancara adalah penulis
sendiri, dimana penulis harus mempunyai kesepakatan dengan pihakpihak yang ingin diwawancarai baik itu waktu dan tempat wawancara.
Hal ini dilakukan untuk membuat kondisi para narasumber merasa
nyaman agar data yang diperoleh benar-benar valid. Sedangkan yang
menjadi narasumbernya adalah
a. Kepala sekolah (Bapak Tun Idmun,S.Pd.I), tujuan wawancara ini untuk
mengetahui apa saja kesulitan guru matematika dalam implementasi
K13, faktor penyebab kesulitan guru dan upaya dalam mengatasi
kesulitan implementasi K13 pada pembelajaran matematika.
b. Wakil kepala kurikulum (Ibu Risnawati,S.Ag), tujuan wawancara ini
untuk mengetahui apa saja kesulitan guru matematika dalam

implementasi K13, faktor penyebab kesulitan guru dan upaya dalam
mengatasi kesulitan implementasi K13 pada pembelajaran matematika
c. Guru Matematika (Bapak Syahran,S.Pd.I dan Ibu Siti Patimah,S.Pd),
tujuan wawancara ini untuk mengetahui apa saja kesulitan guru
matematika dalam implementasi K13, faktor penyebab kesulitan guru
dan upaya dalam mengatasi kesulitan

implementasi K13 pada

pembelajaran matematika
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diambil
sumber dokumentasi meliputi
a. Foto dengan bapak Tun Idmun,S.Pd.I sebagai kepala sekolah madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
b. Foto dengan Ibu Risnawati,S.Ag sebagai wakil kepala kurikulum
madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
c. Foto dengan bapak Syahran,S.Pd.I sebagai guru mata pelajaran
matematika madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
d. Foto dengan Ibu Siti Patimah,S.Pd sebagai guru mata pelajaran
matematika madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo.
e. File RPP kelas VII yang didapat dari Ibu Siti Patimah,S.Pd sebagai guru
mata pelajaran matematika kelas VII madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo.

E. Teknik Analisis Data
Menurut Moleong (2017), proses analisis data dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi,
dokumentasi resmi, gambar, foto dan sebagainya.
Analisis data menurut model spradley tidak terlepas dari keseluruhan
proses penelitian. Menurut spradley analisis data itu menyatakan dengan teknik

pengumpulan data (Moleong 2013). Adapun langkah-langkah analisis data yang
digunakan oleh peneliti:
1. Analisis domain
Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan
berperanserta/wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam
catatan lapangan. Pada awal penelitian ini,peneliti mengumpulkan data apa saja
yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran umum dari kemampuan, kinerja
guru dan keberhasilan guru matematika dalam implementasi kurikulum 2013 di
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo. Semua kemungkinan data yang
bisa digunakan dalam penelitian dikumpulkan satu persatu, kemudian data
yang berhasil dipisah-pisahkan berdasarkan kebutuhan peneliti dan dilakukan
pengamatan terhadap data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat
kesimpulan awal. Setelah didapatkan gambaran secara umum, peneliti mulai
menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang masih umum,
guna mendapatkan konfirmasi dari kesimpulan awal.
2. Analisis taksonomi
Setelah selesai analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara
terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Hasil
terpilih untuk memperdalam data telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah
pertanyaan kontras, data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan
lapangan.
Pada penelitian ini dilakukan pengamatan lebih mendalam terhadap data
yang telah disusun berdasarkan kategori. Pengamatan lebih terfokus kepada
masing-masing kategori, sehingga mendapatkan gambaran lebih terperinci dari
masing-masing data yang telah terkumpul. Apabila data yang terkumpul
dianggap kurang, peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali dengan
kriteria data yang lebih spesifik.
3. Analisis komponensial
Setelah

analisis

taksonomi,

dilakukan

wawancara

terpilih

untuk

memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah
pertanyaan kontras. Setelah ditemukan kesamaan ciri atau kesamaan pola dari

data dari analisis taksonomi, selanjutnya peneliti melakukan pengamatan yang
lebih dalam untuk mengungkapkan gambaran atau pola-pola tertentu dalam
data. Dalam hal ini peneliti melakukannya dengan menerka-nerka data, setelah
ditemukan gambaran tertentu, selanjutnya peneliti melanjutkan pembuatan
pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mampu
mengkonfirmasi temuan peneliti dalam analisis komponensial.
4. Analisis tema
Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara
holistik pemandangan yang sedang diteliti. Sebab setiap kebudayaan
terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas. Gambaran atau polapola tertentu yang ditemukan dalam data, kemudian oleh peneliti dihubunghubungkan, dan diterka-terka sehingga bisa terlihat gambaran secara utuh dan
menyeluruh dari data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti membuat
pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan untuk
mengkonfirmasi temuan dari peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan kembali
analisis tema kultural agar mendapat gambaran yang jelas mengenai
permasalahan yang ada.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Perpanjang Waktu Penelitian
Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang
sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta
memusatkan diri dari hal-hal tersebut dengan rinci. Perpanjangan pengamatan
dalam penelitian ini berarti mengadakan pengamatan ataupun wawancara
dilapangan yaitu di Madrasah Tsanawiyah An-Nizimiyah Tebo sampai
pengumpulan data tercapai.
2. Triangulasi data
Menurut lexy j. Moleong (2013), triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Jadi dalam

hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan
penelitian.
Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber membandingkan
dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam peneitian kualitatif. Dengan kata
lain triangulasi adalah pengecekan teori, metode pengambilan data, dan
sumber.
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a.

Membandingkan

data

hasil

pengamatan

dengan

data

hasil

wawancara.
b.

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi.

c.

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitiaan dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

d.

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya dan pemerintah

e.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.

Berdasarkan teknik triangulasi di atas, maka penelitian ini dimaksud
untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di
lapangan dari sumber hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
Teknik dilakukan dengan cara menngekspos hasil sementara atau hasil
akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat
(Moleong, 2017). Berarti disini penulis mengumpulkan rekan-rekan yang
sebaya, yang memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang sedang
diteliti, sehingga peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis
yang

sedang

dilakukan.

Dalam

diskusi

teman

sejawat

ini

akan

mengkomfirmasi hipotesis yang muncul dari peneliti, atau bahkan dapat
membuka segi-segi lainnya yang tidak terpikirkan oleh peneliti.

G. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini di susun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah penelitian. Dengan adanya jadwal
penelitian, diharapkan akan mempermudah peneliti dalam dalam mempersiapkan langkah-langkah penelitian
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
No

Kegiatan
Penelitian

Sep
2019

1

Pengajuan
judul

√

2

Pembuatan
proposal
Bimbingan
Proposal
Seminar
Proposal
Perbaikan
Proposal
Pengesaha
n judul dan
izin riset
Penelitian
dilapangan
Pengolaha
n data
Penulisan

3
4
5
6

7
8
9

Okt
2019

Nov
2019

√

√

Des
2019

Jan
2020

√

√

Feb Mar Apr Mei Jun
Jul
Agu Sep Okt
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

10
11

Skripsi
Bimbingan
Skripsi
Ujian
Skripsi

√
√

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah adalah salah satu lembaga
pendidikan yang berciri khas agama islam. Latar belakang berdirinya
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah diawali dengan berdirinya yayasan
pada hari rabu tanggal 26 maret tahun 1986 yang mana yayasan ini didirikan
oleh Hj. Chaizarani Thahir yang bertempat tinggal di Jakarta, kampung
melayu kecil III/27 Tebet dan H. Muhammad Chatib Azhari bertempat
tinggal di Jakarta, kampung melayu kecil III/27 Tebet, dan H. Ahmad Basri
Sadiman . Yayasan ini memakai nama “YAYASAN JAM’IYATUL HUJAJ
AN-NIZOM”, berkedudukan di Jakarta dengan mempunyai cabangcabang/perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu
oleh badan pengurus dengan persetujuan badan pendiri. Yayasan ini
berazaskan islamdan pancasila sebagai mana tercantum dalam pembukaan
undang-undang dasar 1945. Yayasan ini berdiri dengan modal awal sebesar
300.000 dan sumbangan-sumbangan atau bantuan dari manapun juga yang
tidak mengikat, serta hadiah-hadiah, hiba-hibah, wasiat-wasiat dan warisan
yang tidak mengikat.
Yayasan ini mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat taman kanakkanak, sekolah dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Mendirikan
badan-badan sosial, rumah-rumah peribadatan, dan rumah yatim piatu. Serta
usaha-usaha lain yang sah untuk menunjang pendidikan dan social yang tidak
bertentangan dengan undang-undang serta peraturan pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan yayasan ini adalah:
1. Dalam bidang pendidikan, untuk menyebar luaskan ajaran islam melalui
pendidikan dan dakwah serta kegiatan-kegiatan lain dalam rangka
menunjang suksesnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
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2. Dalam bidang sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Badan Pengurus Yayasan :
1. Yayasan ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari seorang
ketua atau lebih, dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih, seorang
bendahara atau lebih dan beberapa orang membantu menurut bidang usaha
dan keahliannya, dibawah pengawasan badan pendiri.
2. Anggota-anggota badan pengurus dipilih dan ditempatkan dalam
kedudukannya masing-masing serta ditetapkan oleh badan pendiri untuk 3
tahundan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.
3. Menyimpang dari jangka waktu pengangkatannya masing-masing anggota
badan pengurus, sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh badan pendiri
dengan alas an-alasan tertentu, antara lain yang bersangkutan harus
dipanggil, untuk diminta keterangannya.
4. Badan pendiri dapat mengangkat beberapa orang penasehat atau
pelindung/pengawas.
Anggota Badan Pengurus Yayasan:
Ketua

: Hj. Chaizarani Thahir

Wakil Ketua

: H. Ahmad Basri Sadiman

Sekretaris

: H. Muhammad Dzaki

Bendahara

: H. Muhammad Chatib Azhari

Wakil Bendahara

: Drs.H. Machjuddin Oesman

Pelindung Yayasan:
H. Muhammad Tohir Rohili, bertempat tinggal dijakarta, kampung melayu
kecil III nomor 40, Tebet.
Penasehat Yayasan:
H. Muhammad Thamrin, bertempat tinggal dijakarta, Jalan Lebak Bulus I
Garden Housing Taman Cilandak.
Pada tahun 1994 yayasan ini membuka cabang sekolah d provinsi
Jambi tepatnya di Kabupaten Tebo Kecamatan VII Koto Desa Aur Cino
yaitu Madrasah Tsanawiyah An-Nizoniyah dan Madrasah Aliyah An-
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Nizomiyah. Madrasah Tsanawiyah An-Nizoniyah dan Madrasah Aliyah AnNizomiyah ini merupakan madrasah tertua di Kecamatan VII koto,
pendirian sekolah ini dilakukan karena salah satu pendiri yayasan ini adalah
orang Kabupaten Tebo Kecamatan VII Koto Desa Aur Cino

yaitu H.

Muhammad Chatib Azhari. Pada masa itu belum ada sekolah yang berbaur
islam di Kecamatan VII Koto dan H. Muhammad Chatib Azhari ini ingin
memajukan kampung halamannya agar bisa membentuk penerus bangsa
yang islami dan membuka peluang kerja bagi para sarjana di tempat
tersebut.
2. Letak Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo beralamat Di Jalan
Padang Lama Km. 280 Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto, Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi.
3. Akreditasi Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo Terakhir
Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara
sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan kegiatan
evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Berikut
paparan akreditasi Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
a. NPSN

: 10508327

b. Nilai Akreditasi : B
4. Visi, Misi Dan Tujuan Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo mempunyai visi misi
yaitu sebagai berikut:
1) Visi
Menjadi madrasah yang mampu membentuk insan yang berprestasi,
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta cinta terhadap
lingkungan.
2) Misi
a. Menciptakan insan yang taat beribadah
b. Membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, sopan dan
berkarakter.
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c. Membentuk insan yang displin.
d. Membentuk suasana kekeluargaan antar warga sekolah
e. Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan
efektif.
f. Meningkatkan prestasi akademik siswa
3) Tujuan
a. Membentuk siswa menjadi remaja yang taqwa,disiplin,cakap dan
kreatif.
b. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang
berikutnya.
c. Mempersiapkan siswa menjadi pemuda yang siap untuk terjun
kemasyarakat.
5. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
Murry print Mengemukakan bahwa kurikulum meliputi: planned
learning experience, offered within educational institution or program,
represented as a document and includes experience resulting from
implementing that document . Print menganggap bahwa kurikulum meliputi
perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang
diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen
yang telah disusun (Shafa, 2014).
Kurikulum adalah suatu alat pendidikan yang digunakan dalam proses
pembelajaran dan mempunyai peran yang sangat penting dalam tercapainya
tujuan pendidikan yang lebih baik.
Adapun kurikulum yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo adalah kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini
adalah kurikulum yang lebih menekankan keaktifan siswa belajar mandiri,
siswa diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri.
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6. Sarana Dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
Tabel 4.1 Sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo
No

Jenis Bangunan

Jumlah Ruangan

1

Ruang kelas

8

2

Ruang kepala sekolah

1

3

Ruang guru

1

4

Ruang TU

1

5

Perpustakaan

1

6

Ruang UKS

1

7

Toilet Guru

1

8

Toilet siswa

2

9

Masjid

1

10

Asrama Putra

1

11

Kantin

2

12

Kursi Siswa

220

13

Meja Siswa

110

14

Kursi guru diruang kelas

8

15

Meja guru diruang kelas

8

16

Papan tulis

8

17

Komputer

5

Ketersedian Listrik : PLN
ketersediaan Air : Sumur
Ketersedian jaringan Internet : Wife
Data Sarana dan Prasarana madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
Tebo di dapat dari tata usaha Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
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7. Data Guru Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
Tabel 4.2 Data Guru Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
No

Nama

Jabatan

1

Tun Idmun, S.Pd.I

Kepala/pemimpin pondok

2

Risnawati, S.Ag

Wakil kurikulum/guru

3

Syahru Ramadhan

Guru

4

Eliyati, S.Pd.I

Guru/wali kelas

5

Dra. Aziza

Wakil kesiswaan/guru

6

Dora,S.Pd.I

Guru

7

Herniyati,S.Pd.I

Guru/wali kelas

8

Nur Aini, S.Pd.I

Guru/wali kelas

9

Khairani, A.Ma

Guru/wali kelas

10

Ratna Dewi, S.Pd

Guru/wali kelas

11

Syahran, S.Pd.I

Guru

12

Zuraidah, S.Ag

Guru

13

Siti Patimah, S.Pd

Guru/wali kelas

14

Siti Patimah Aziz, S.Pd

Guru/wali kelas

15

Hanapi, S.Pd.I

Guru

16

Siti Rodiah, S.Pd

Guru

17

Muhammad Rojni

Guru
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B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Subjek Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling
Menurut Sugiyono (2015), purposive sampling yaitu teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini,
misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
Penelitian ini menganalisis kesulitan guru dalam implementasi
kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika. Penelitian ini melibatkan 4
subjek diantaranya sebagai berikut:
1) Bapak Tun Idmun, S.Pd.I
Bapak Tun Idmun, S.Pd.I adalah kepala sekolah Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah selain menjadi kepala sekolah beliau
juga pemimpin asrama putra pondok pesantren An-Nizomiyah
2) Ibu Risnawati, S.Ag
Ibu Risnawati, S.Ag adalah wakil kepala kurikulum di
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
3) Ibu Siti Patimah Aziz, S.Pd
Ibu Siti Patimah Aziz, S.Pd adalah guru matematika kelas VII
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
4) Bapak Syahran, S.Pd.I
Bapak Syahran, S.Pd.I adalah guru matematika kelas VIII dan
IX Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
2. Prosedur pengumpulan data penelitian
Penelitian menggunakan instrumen utama dan instrument bantu.
Instrumen utama adalah penulis sendiri sedangkan instrumen bantu ialah
menggunakan tiga metode pengambilan data yaitu metode observasi,
metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode observasi
digunakan dalam bentuk partisipasi pasif, karena peneliti hanya
mendatangi lokasi penelitian tetapi tidak berperan sama sekali selain
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sebagai pengamat pasif, penelitian ini digunakan untuk memperoleh data
yang berkaitan dengan letak dan keadaan geografis, keadaan lingkungan
belajar mengajar, keadaan sarana dan prasaran,

dan proses belajar

mengajar. Metode wawancara digunakan dalam bentuk wawancara semi
struktur, dalam penelitian ini yang menjadi pewawancara adalah penulis
sendiri sedangkan yang menjadi nara sumbernya adalah kepala sekolah
(Bapak Tun Idmun,S.Pd.I), wakil kepala kurikulum (Ibu Risnawati,S.Ag)
dan guru Matematika (Bapak Syahran,S.Pd.I dan Ibu Siti Patimah,S.Pd).
Proses wawancara ini dilakukan dari rumah ke rumah. Sedangkan
metode dokumentasi, sumber dokumentasi adalah foto dengan bapak Tun
Idmun,S.Pd.I sebagai kepala sekolah madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo, foto dengan Ibu Risnawati,S.Ag sebagai wakil kepala
kurikulum madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo, foto dengan
bapak Syahran,S.Pd.I sebagai guru mata pelajaran matematika madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo, foto dengan Ibu Siti Patimah,S.Pd
sebagai guru mata pelajaran matematika madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo. Kemudian file RPP kelas VII yang didapat dari Ibu Siti
Patimah,S.Pd sebagai guru mata pelajaran matematika kelas VII
madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo.
3. Validasi
Pada tahap validasi, sebelum peneliti melakukan penelitian peneliti
melakukan tahap validasi pada wawancara karena pengumpulan data melalui
teknik wawancara semi terstruktur. Validasi wawancara berupa kisi-kisi
wawancara dan lembar pertanyaan wawancara yang akan diajukan peneliti.
Tahap tersebut digunakan agar apa yang akan diteliti dilapangan sesuai
dengan indikator atau rumusan masalah.
Berdasarkan data-data yang didapat oleh peneliti dilapangan, maka temuan
khusus dan bahasan akan dijabarkan menjadi tiga bagian sesuai dengan kisi-kisi
pertanyaan penelitian yaitu: kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 2013
pada pembelajaran matematika, faktor penyebab kesulitan guru dalam
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika, upaya guru dalam
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mengatasi

kesulitan

implementasi

kurikulum

2013

pada

pembelajaran

matematika. Berikut hasil wawancara yang telah diperoleh dari kepala sekolah,
wakil kepala kurikulum dan para guru matematika di Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo
1. Kesulitan

guru

dalam

implementasi

kurikulum

2013

pada

pembelajaran matematika
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah adalah salah satu sekolah yang
menerapkan kurikulum 2013, dalam menerapkan kurikulum 2013 di
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah memiliki beberapa kesulitan. Kesulitan
sendiri merupakan suatu hambatan yang sering membuat seseorang tidak bisa
mencapai tujuan yang ingin mereka capai, diibaratkan kesulitan itu adalah
sebuah kerikil yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa berjalan sesuai
dengan apa yang mereka inginkan. Akibat kesulitan itulah pihak yang
bersangkutan maupun lingkungan sekitarnya juga tidak berjalan semestinya.
Semisal dalam penelitian ini yaitu kesulitan dalam mengimplementasikan
kurikulum 2013 yang baru saja diterapkan, hal ini berakibat kepada kepala
sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik.
Kurikulum yang bersifat dinamis ini ketika mengalami perubahan
baru selalu membawa kelebihan dan kekurangan disamping tujuan kurikulum
sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kesulitan yang
dialami dalam pelaksanaan kurikulum lebih mengarah kepada pihak yang
sangat berpengaruh pada tujuan tercapainya kurikulum tersebut. Pihak yang
sangat berpengaruh dalam proses tercapainya kurikulum adalah guru.
Kesulitan yang dialami oleh Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ada beberapa terkait dengan kesulitan
guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika.
Peneliti mewawancarai berbagai narasumber di Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo yaitu kepala sekolah, wakil ketua kurikulum, dan guru mata
pelajaran matematika.
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1) Kepala Sekolah (Bapak Tun Idmun, S.Pd.I)
Kurikulum 2013 mempunyai tujuan yang sangat baik untuk
perkembangan peserta didik dalam menghadapi IPTEK yang semakin
berkembang, dimana sekolah harus bisa menanamkan pendidikan
karakter. Dalam hal ini upaya yang dilakukan untuk menanamkan
pendidikan karakter di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
yaitu sebagai berikut:
“Memang iya kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan
karakter. Untuk menanamkan pendidikan karakter tersebut kita
mengadakan

ekstrakurikuler

untuk

peserta

didik.

Disini

ekstrakurikuler kita bermacam-macam diantaranya: Pramuka,
tilawah, grup sholawat, dan lain sebagainya”.
Berhubungan dengan itu guru merupakan salah satu yang berperan
penting dalam tercapainya kurikulum yang baru, karena guru
merupakan titik tumpu yang menghubungkan kurikulum 2013 dengan
pemahaman peserta didik. Tentunya ada beberapa kesulitan yang
dialami guru Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo yang masih
baru dalam menerapkan kurikulum 2013 khususnya guru matematika.
Berikut paparan wawancara peneliti kepada kepala sekolah Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo sebagai berikut:
“Guru masih sangat baru dalam menerapkan kurikulum 2013 ini
apalagi guru mata pelajaran matematika, oleh sebab itulah masih
ada beberapa yang mengalami kesulitan, diantaranya mengenai
pembelajaran

dikelas,

terhambatnya

proses

pembelajaran,

penilaian, serta pembuatan RPP”.
Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa guru matematika masih
mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kesulitan
tersebut ada beberapa macam diantaranya terkait dengan terhambatnya
proses pembelajaran dikelas, pembuatan RPP yang membutuhkan
waktu tidak sedikit, namun kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo menguraikan bahwa kesulitan para guru khususnya
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guru matematika yang paling dirasakan adalah penilaian. Berikut uraian
kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo:
“Dari beberapa kesulitan yang sangat dikeluhkan para guru
khususnya guru matematika terkait dengan penilaian yang semakin
membutuhkan waktu yang sangat lama, dimana kurikulum
sebelumnya yang dinilai hanya kompetensi pengetahuan namun
sekarang ada 4 kompetensi yaitu spiritual, sikap, pengetahuan dan
keterampilan”.
Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
penilaian kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pada
kurikulum 2013 penilaian ada 4 macam yaitu: spiritual, sikap,
pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pada kurikulum sebelumnya
hanya pengetahuan saja. Hal ini menyebabkan waktu yang diperlukan
dalam menyelesaikan penilaian semakin panjang karena pada
kurikulum 2013 penilaiannya berbentuk deskriptif.
2) Wakil kepala kurikulum (Ibu Risnawati, S.Ag)
Dalam hal ini wakil kepala kurikulum merupakan satu hal yang
berpengaruh juga terhadap tercapainya kurikulum 2013, peneliti
melakukan wawancara dengan nara sumber terkait dengan kesulitan
guru

dalam

menerapkan

kurikulum

2013

pada

pembelajaran

matematika. Berikut ungkapan beliau yaitu:
“Kesulitan yang dialami para guru khususnya guru matematika dari
pengamatan saya yang terlihat yaitu dalam penilaian pembelajaran,
dan untuk siswanya kurang begitu memahami materi dan kurang
memahami dengan benar bagian-bagian dari pemahaman yang
disampaikan oleh guru”.
Berdasarkan keterangan diatas, kesulitan yang dialami oleh guru
dan peserta didik dalam paparan atau dalam pernyataan yang
dikemukakan oleh wakil kepala kurikulum Madrasah Tsanawiyah AnNizomiyah Tebo yaitu: guru mengalami kesulitan dalam penilaian,
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peserta didik yang kurang memahami rincian pelajaran yang
disampaikan.
3) Guru mata pelajaran matematika
Dalam

proses

pembelajaran

dikelas,

yakni:

perancanaan,

pelaksanaan, serta evaluasi merupakan tugas dari seorang guru. Terkait
perubahan kurikulum baru tentunya guru mengalami beberapa
kesulitan. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mewawancarai guru
matematika Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah.
a) Guru matematika kelas VII (Ibu Siti Patimah Aziz, S.Pd)
Kelas VII merupakan salah satu kelas yang menerapkan
kurikulum 2013, pada wawancara ini peneliti mewawancarai guru
matematika kelas VII yaitu berkaitan dengan kesulitan beliau dalam
implementasi kurikulum 2013, berikut paparan yang beliau
kemukakan:
“kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini
ada beberapa, yang paling membuat saya kesulitan yaitu
penilaiannya karena membutuhkan waktu yang panjang dan
kesulitan dalam pembuatan RPP karena kurangnya buku
pegangan guru bidang studi dan untuk alat peraga atau media
yang kurang lengkap insyaAllah saya bisa melaksakannya”.
Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan, kesulitan
yang dihadapi guru matematika kelas VII yaitu berkaitan dengan
penilaian dalam kurikulum 2013 yang membutuhkan waktu yang
panjang, kesulitan dalam pembuatan RPP dikarenakan kurangnya
buku pegangan guru bidang studi dan untuk alat peraga atau media
yang kurang lengkap insyaAllah guru matematika tersebut bisa
mengatasinya.
b) Guru matematika kelas VIII dan IX (Bapak Syahran, S.Pd.I)
Kelas VIII dan kelas IX juga merupakan kelas yang menerapkan
kurikulum 2013, pada wawancara ini peneliti mewawancarai guru
matematika kelas VIII dan kelas IX yaitu berkaitan dengan kesulitan
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beliau dalam implementasi kurikulum 2013, berikut paparan yang
beliau kemukakan:
“Kesulitan dalam kurikulum itu selalu ada, itu berlaku juga pada
KTSP terdahulu sebelum kurikulum 2013. Disetiap pergantian
kurikulum baru itu selalu mempunyai kesulitan disebabkan
masih kurang terbiasa dengan kurikulum yang baru dan masih
terbawa kurikulum yang lama. Untuk kesulitan kurikulum 2013
ini yaitu proses pembelajaran dikelas kurang efektif, dimana
kalau di RPP alokasinya sekian dipenerapannya kurang, dan
juga proses berlangsungnya pembelajaran dimana murid
kesulitan menerima pembelajaran, ini terjadi pada awal
dilakukannya pelaksanaan kurikulum 2013 untuk kesulitan
dalam membuat RPP saya rasa sering mengalami kendala teknis
dalam penyusunan RPP kendala itu misalnya terbatasnya waktu
dalam menyusun RPP. Untuk alat peraga atau media yang
kurang lengkap saya bisa mengatasinya meskipun tidak begitu
sempurna ”.
Berdasarkan perbandingan antara RPP yang didapat dari guru
matematika Mts An-Nizomiyah Tebo dengan RPP terbaru kurikulum
2013, pada RPP guru matematika Mts An-Nizomiyah Tebo banyak
terjadi ketidak sesuaian dengan kurikulum 2013. Hal itu terlihat
dalam RPP guru matematika Mts An-Nizomiyah Tebo masih
berbentuk KTSP, sedangkan saat ini kurikulum yang digunakan
adalah kurikulum 2013 yang mana RPPnya terdiri dari satu lembar.
Kemudian dalam RPP guru matematika Mts An-Nizomiyah Tebo
metode yang digunakan masih bersifat terfokus pada guru sedangkan
pada kurikulum 2013 ini siswa dituntut untuk aktif dalam proses
pembelajaran.
Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan disetiap
perubahan dan perkembangan kurikulum pasti ada mengalami
kesulitan tidak hanya kurikulum 2013 tetapi juga

kurikulum
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sebelumnya ada kesulitan, kesulitan yang dialami ini adalah proses
pembelajaran dikelas kurang efektif, dan juga proses berlangsungnya
pembelajaran dimana murid kesulitan menerima pembelajaran untuk
kesulitan dalam membuat RPP guru tersebut sering mengalami
kendala teknis dalam penyusunan RPP kendala itu misalnya
terbatasnya waktu dalam menyusun RPP. Untuk alat peraga atau
media yang kurang lengkap guru tersebut bisa mengatasinya
meskipun tidak begitu sempurna.
Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan secara bertahap mulai
tahun ajaran 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pada tahun
2016 semua sekolah diharapkan sudah menggunakan dan mengembangkan
kurikulum baru, baik sekolah negeri ataupun swasta. Hal ini juga terlaksana
di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo. Guru di Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo mengalami beberapa kesulitan yang
pertama dari segi penilaian, yang mana penialaiannya terdiri dari 4 macam
yaitu spiritual, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu
terlaksananya kegiatan pembelajaran yang tidak bisa sesuai dengan rancangan
RPP serta kesulitan menyediakan media disetiap pembelajaran. Guru di
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo juga mengalami hambatan pada
penyusunan RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013, kurang bisa memilih
dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan
kondisi siswa, tidak dapat memperoleh, menyiapkan dan menggunakan media
pembelajaran yang sesuai dengan materi.
2. Faktor penyebab kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 2013
pada pembelajaran matematika
Permasalahan atau kesulitan yang didapat dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo tentunya
mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut muncul,
begitu juga dengan kesulitan guru dan peserta didik dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 tentunya juga ada faktor-faktor yang mendasari munculnya
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kesulitan. Ada beberapa faktor yang membuat sekolah mereka belum bisa
mengimplementasikan kurikulum dengan baik.
1) Kepala sekolah (Bapak Tun Idmun, S.Pd.I)
pendapat Bapak Tun Idmun, S.Pd.I sebagai kepala sekolah Madrasah
Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo utarakan
“faktor yang menyebab kesulitan itu, SDM guru yang masih kurang,
penyaluran buku yang tidak tepat waktu dan adanya perubahn
kujrikulum. Semua itu merupakan faktor yang membuat guru
mengalami kesulitan apalagi yang sangat mempengaruhi yaitu buku
yang telat datangnya. Bagaimana seorang guru bisa mengajar dengan
baik dan sesuai tujuan jika guru maupun peserta didiknya tidak
mempunyai buku. Ditambah kurikulum 2013 ini tidak banyak
penjelasan, jika anak tidak mempunyai bukunya otomatis itu akan
mempengaruhi pembelajaran dikelas”.
2) Wakil kepala kurikulum (ibu risnawati, S.Ag)
Wakil kepala kurikulum Ibu Risnawati, S.Ag juga mengungkapkan
ada

beberapa

faktor

yang

menyebabkan

guru

kesulitan

dalam

implementasi kurikulum 2013 ini khususnya guru bidang studi
matematika. Berikut paparan yang dikemukakan oleh wakil kepala
kurikulum
“faktor penyebab kesulitan yang dialami guru matematika dalam
implementasi kurikulum 2013 berdasarkan pemantauan saya yaitu
disebabkan

adanya

perubahan

kurikulum

sebelumnya

dengan

kurikulum 2013 ini, faktor lainnya yaitu kurangnya sarana dan
prasarana disekolah”.
Beberapa faktor yang membuat guru kesulitan dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo, peneliti
juga melakukan wawancara kepada guru matematika yang melaksanakan
kurikulum 2013. Berikut paparan yang dikemukakan guru matematika:
3) Guru matematika kelas VII (Ibu Siti Patimah Aziz, S.Pd)
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Guru

matematika

kelas

VII

Ibu

Siti

Patimah

Aziz,

S.Pd

mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan guru kesulitan
dalam implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika ini.
Berikut paparan yang dikemukakan oleh guru matematika kelas VII
“faktor penyebab kesulitan kami dalam implentasi kurikulum 2013
antara lain alat peraga yang belum memadai, adanya perubahan antara
kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, buku yang terlambat
datang peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami isi, contohcontoh dan bahasa dalam buku, kurangnya kelengkapan sarana dan
prasarana sekolah”.
4) Guru matematika kelas VIII dan IX (Bapak Syahran, S.Pd.I)
Guru matematika kelas VIII dan IX Bapak Syahran, S.Pd.I Juga
Mengungkapkan Beberapa Faktor penyebab kesulitan guru dalam
implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika. Berikut
paparan yang dikemukakan oleh guru matematika kelas VIII dan IX
“faktor penyebab kesulitan dalam implementasi kurikulum 2013 ini ada
beberapa diantaranya adanya perubahan kurikulum 2013 dengan
kurikulum sebelumnya, buku guru dan siswa yang kadang terjadi
keterlambatan, banyak kegiatan tambahan yang mengganggu proses
pembelajarannya, serta sarana dan prasarana sekolah yang kurang
lengkap.
Dari penjelasan dapat diambil kesimpulan pada faktor penyebab
kesulitan yang dialami oleh guru matematika dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 ada beberapa, diantara lain alat peraga yang kurang
memadai,

perubahan

antara

kurikulum

2013

dengan

kurikulum

sebelumnya, keterlambatan buku, kegiatan tambahan yang mengganggu
proses pembelajaran dan kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana di
sekolah.
Ada beberapa faktor yang membuat guru mengalami kesulitan dalam
pelaksanaan kurikulum 2013, beberapa faktor tersebut yaitu: Pertama banyak
kegiatan tambahan yang mengganggu proses pembelajaran, selain didalam
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kelas peserta didik juga belajar dan mengembangkan minatnya diluar kelas.
Pada penelitian ini penulis menemukan banyak kegiatan tambahan yang
mengganggu proses pembelajaran, hal ini ketika seharusnya seorang guru
melakukan satu pembelajaran menjadi dua pembelajaran dikarenakan waktu
yang singkat. Kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, ketika
sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka akan mempengaruhi
proses belajar mengajar yang dilaksanakan yaitu akan menghambat proses
pembelajaran. Ketiga yaitu buku siswa dan buku guru yang kadang terjadi
keterlambatan, keterlambatan yang dialami oleh pihak sekolah tentang
keterlambatan buku yang mana mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan
dengan baik, faktor ini sangat mengganggu pihak sekolah baik proses
pembelajaran dan perancanaan pembelajaran serta hasil belajar peserta didik.
3. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan implementasi kurikulum 2013
pada pembelajaran matematika
Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk
mengatasi sebuah permasalahan atau sebuah kesulitan yang dialaminya.
Dalam penelitian ini usaha untuk mengatasi kesulitan dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo ada beberapa
upaya yang dilakukan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala
sekolah, wakil kepala kurikulum dan guru matematika Madrasah Tsanawiyah
An-Nizomiyah Tebo berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam
mengatasi kesulitan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013.
1) Kepala sekolah (bapak tun idmun, S.Pd.I) dan wakil kepala kurikulum (ibu
risnawati, S.Ag)
Hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah dan wakil
kepala kurikulum Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo, beberapa
upaya yang dilakukan guru mata pelajaran dalam mengatasi kesulitan guru
dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika
sebagai berikut
“upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi kesulitan tersebut
guru mata pelajaran harus pintar-pintar menjelaskan dengan baik agar
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siswa mereka agar dapat memahami, untuk keterlambatan buku itu
kita dari pihak sekolah ketika buku terlambat datang maka kita
mewajibkan kepada guru mata pelajaran untuk mendownload buku
tersebut di google, namun susahnya buku siswa tidak ada maka
pelajaran dikelas tidak berjalan dengan baik, untuk sarana dan
prasarana kami pihak sekolah berusaha untuk melengkapi kekurangan
tersebut ”.
2) Guru matematika kelas VII (Ibu Siti Patimah Aziz, S.Pd) dan Guru
matematika kelas VIII dan IX (Bapak Syahran, S.Pd.I)
Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru mata
pelajaran matematika Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo,
beberapa upaya yang dilakukan guru mata pelajaran dalam mengatasi
kesulitan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran
matematika sebagai berikut
“upaya dalam mengatasi kesulitan itu untuk mengatasi kendalakendala yang dihadapkan pada saat pembelajaran berlangsung dengan
cara beralih dengan menggambarkan sesuatu dengan ucapan dan
perbuatan yang mudah dimengerti siswa, membina suasana dan situasi
kelas yang baik dan menarik dalam pembejaran, menciptakan suasana
yang

menyenangkan

dan

menciptakan

inovasi-inovasi

atau

menggunakan media agar peserta didik lebih paham tentang konsep
yang diajarkan. Upaya lain yaitu menggunakan strategi/model
pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih bisa memahami
materi. Upaya selanjutnya adalah mengikuti pelatihan tentang
kurikulum 2013. Untuk masalah RPP kita mengadakan pertemuan
antar guru, dimana dalam pertemuan tersebut kita membahas semua
yang berkaitan dengan kurikulum 2013. Dan upaya lain dalam
mengatasinya kita sebagai guru juga harus terus belajar dan lebih aktif
lagi. Jika terjadi keterlambatan buku upaya yang dilakukan kita
sebagai guru mendownload buku mata pelajaran di internet. Adapun
upaya yang dilakukan agar peserta didik memahami materi yang
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disampaikan adalah dengan mengulangi materi yang dikiranya belum
bisa dipahami oleh peserta didik guru melakukan Tanya jawab
sehingga guru mengetahui dimana peserta didik tersebut belum
memahami materi.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
kepala sekolah, wakil kepala kurikulum dan guru mata pelajaran
memberikan

beberapa

upaya

untuk

mengatasi

kesulitan

dalam

implementasi kurikulum 2013. Beberapa upaya tersebut dilaksanakan
untuk memberikan beberapa solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh
guru bidang studi matematika di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
Tebo. Upaya yang dilakukan diantara lain: pertama, jika buku mengalami
keterlambatan dari pihak sekolah maka pihak sekolah mewajibkan kepada
guru mata pelajaran untuk mendownload buku tersebut di google, untuk
masalah RPP mengadakan pertemuan antar guru, dimana dalam pertemuan
tersebut membahas semua yang berkaitan dengan kurikulum 2013. Kedua,
upaya yang dilakukan agar peserta didik memahami materi yang
disampaikan adalah dengan mengulangi materi yang dikiranya belum bisa
dipahami oleh peserta didik, dan upaya lainnya yaitu mengikuti pelatihan
kurikulum 2013. Ketiga, dalam proses pembelajaran guru menggunakan
metode yang menarik sehingga siswa tertarik untuk belajar matematika.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian data dan pembahasan serta temuan penelitian yang
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :
1.

Kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran
matematika di Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo
Dalam implementasi kurikulum 2013 tentunya ada beberapa kesulitan
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, kesulitan tersebut diantaranya
yaitu:
a. Kesulitan kesulitan saat pembelajaran berlangsung
b. Penilaian yang ada 4 macam membuat guru mengalami kesulitan karena
penilaiannya ada 4 macam yaitu: spiritual, sikap, pengetahuan dan
keterampilan
c. Kesulitan yang dikarenakan media atau alat peraga yang kurang lengkap
d. Kesulitan dalam pembuatan RPP
e. Terhambatnya proses pembelajaran

2.

Faktor penyebab kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 2013 pada
pembelajaran matematika
Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan guru dalam
implementasi kurikulum 2013 yaitu:
a. Keterlambatan buku, dan kegiatan tambahan yang mengganggu proses
pembelajaran
b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
c. Banyak kegiatan tambahan yang mengganggu proses pembelajaran, hal ini
ketika seharusnya seorang guru melakukan 1 pembelajaran menjadi 2
pembelajaran dikarenakan waktu yang singkat terpotong kegiatan lainnya
d. Adanya perubahan anatara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya
e. peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami isi, contoh-contoh
dan bahasa dalam buku,
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3.

Upaya guru dalam mengatasi kesulitan implementasi kurikulum 2013 pada
pembelajaran matematika
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan guru dalam implementasi
kurikulum 2013 yaitu:
a. Jika untuk keterlambatan buku itu kita dari pihak skolah ketika buku
terlambat datang maka kita mewajibkan kepada guru mata pelajaran untuk
mendownload buku tersebut di google
b. Untuk masalah RPP mengadakan pertemuan antar guru, dimana dalam
pertemuan tersebut kita membahas semua yang berkaitan dengan
kurikulum 2013
c. Sebagai guru dikelas harus membina suasana dan situasi kelas yang baik
dan menarik dalam pembejaran, menciptakan suasana yang menyenangkan
dan menciptakan inovasi-inovasi atau menggunakan media agar peserta
didik lebih paham tentang konsep yang diajarkan.
d. Upaya yang dilakukan agar peserta didik memahami materi yang
disampaikan adalah dengan mengulangi materi yang dikiranya belum bisa
dipahami oleh peserta didik
e. Mengikuti pelatihan tentang kurikulum 2013

B. Saran
Dari hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas mengenai kesulitan
guru dalam implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika di
Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah Tebo, maka peneliti menyarankan sebagai
berikut:
1. Kepada kepala sekolah madrasah tsaniwayah an-nizomiyah tebo hendaknya
lebih bersemangat dan lebih giat lagi dalam memimpin guru-guru yang ada di
madrasah tsanawiyah an-nizomiyah untuk meningkatkan dan memberikan
semangat kepada guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013
serta lebih sering memberikan pamahaman-pemahaman kepada guru-guru
dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan lain-lain meningkatkan pemahaman dan
mindset guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013.

2. Kepada para guru khususnya guru bidang studi pembelajaran matematika
untuk lebih berkreativitas dan berinovasi lagi dalam meningkatkan
pemahaman-pemahaman terkait dengan kurikulum 2013 tidak hanya
menunggu informasi atau pelatihan-pelatihan dari pemerintah, akan tetapi
lebih giat lagi dalam mencari tahu sendiri informasi terkait kurikulum 2013.
3. Terkait sarana dan prasarana sekolah dapat mengajukan dana kepada
pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasaran pembelajaran, seperti
perbaikan gedung sekolah,pengadaan buku terutama buku-buku yang terkait
dengan kurikulum 2013, baik buku pegangan guru maupun siswa.
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Lampiran 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA
No

Indikator

Pertanyaan Nomor

1

Kesulitan guru dalam implementasi kurikulum 1,2,3,4,5
2013 pada pembelajaran matematika

2

Faktor penyebab kesulitan guru
implementasi
kurikulum
2013
pembelajaran matematika

3

Upaya guru dalam mengatasi kesulitan 10,11,12
implementasi
kurikulum
2013
pada
pembelajaran matematika

dalam 6,7,8,9
pada

PEDOMAN WAWANCARA
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Narasumber
Jabatan
Hari/Tangggal

:
:
:
:
:

No

Pertanyaan

1

Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan
saat membuat RPP?

2

Apa saja kesulitan yang bapak/ibu alami
saat memebuat RPP?

3

Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan
saat pembelajaran berlangsung?

4

Apakah permasalahan utama yang pernah
bapak/ibu hadapi dan bagaimana anda
menanganinya?

5

Bisakah
bapak/ibu
melaksanakan
kurikulum 2013 jika masih terdapat media
atau alat peraga yang kurang lengkap?

6

Apakah
bapak/ibu
merasakan
ada
perubahan antara kurikulum 2013 dengan

Jawaban
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kurikulum sebelumnya?
7

Apa yang menjadi penyebab kesulitan
bapak/ibu dalam implementasi kurikulum
2013?

8

Adakah kendala dalam implementasi
kurikulum 2013 yang berasal dari siswa?

9

Adakah kendala dalam implementasi
kurikulum 2013 yang berasal dari sarana
dan prasarana di sekolah?

10

Bagaimana langkah-langkah bapak/ibu
untuk mengatasi kendala-kendala yang
didapatkan pada saat pembelajaran
berlangsung?

11

Apakah
saat
proses
pembelajaran
bapak/ibu menggunakan strategi/model
pembelajaran dan apa alasannya?

12

Apakah bapak/ibu pernah mengikuti
pelatihan tentang kurikulum 2013 pada
pembelajaran matematika?
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Lampiran 3. Cuplikan wawancara
CUPLIKAN WAWANCARA
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Narasumber
Jabatan

No

: Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
: Desa Aur Cino, Rt 09 Kec.VII Koto, Kab.Tebo
: Tun Idmun,S.Pd.I
: Kepala Sekolah

Pertanyaan

Jawaban

1

Menurut bapak apa saja kesulitan
guru matematika dalam
implementasi kurikulum 2013?

Kesulitan guru matematika dalam
implementasi kurikulum 2013 itu
ada beberapa kesulitan seperti
kesulitan mengenai pembelajaran
dikelas, kesulitan dikarenakan
terhambatnya proses pembelajaran,
kesulitan dalam penilaian, serta
kesulitan pembuatan RPP.

2

Menurut bapak apa saja faktor
penyebab kesulitan guru matematika
dalam
implementasi
kurikulum
2013?

Ada beberapa faktor penyebab
kesulitan guru matematika dalam
mengimplemtasikan kurikulum 2013
diantaranya buku yang telat
datangnya, dan adanya perubahan
kurikulum.

3

Upaya apa yang harus dilakukan
untuk mengatasi kesulitan guru
matematika dalam implementasi
kurikulum 2013?

Jika untuk keterlambatan buku itu
kita dari pihak skolah ketika buku
terlambat datang maka kita
mewajibkan kepada guru mata
pelajaran untuk mendownload buku
tersebut di google.
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CUPLIKAN WAWANCARA
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Narasumber
Jabatan

: Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
: Desa Aur Cino, Rt 09 Kec.VII Koto, Kab.Tebo
: Risnawati,S.Ag
: Wakil Kepala Kurikulum

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Menurut ibu apa saja kesulitan guru
matematika dalam implementasi
kurikulum 2013?

Kesulitan yang dialami para guru
khususnya guru matematika dari
pengamatan saya yang terlihat yaitu
dalam penilaian pembelajaran, dan
untuk siswanya kurang begitu
memahami materi dan kurang
memahami dengan benar bagianbagian dari pemahaman yang
disampaikan oleh guru

2

Menurut ibu apa saja faktor
penyebab kesulitan guru
matematika dalam implementasi
kurikulum 2013?

Faktor penyebab kesulitan yang
dialami guru matematika dalam
implementasi kurikulum 2013
berdasarkan pemantauan saya yaitu
disebabkan adanya perubahan
kurikulum sebelumnya dengan
kurikulum 2013 ini, faktor lainnya
yaitu kurangnya sarana dan prasarana
disekolah

3

Upaya apa yang harus dilakukan
untuk mengatasi kesulitan guru
matematika dalam implementasi
kurikulum 2013?

Upaya yang dilakukan ya seperti
menyuruh para guru untuk
mendownload buku di google jika
terjadi keterlambatan buku, untuk
sarana dan prasarana kami pihak
sekolah berusaha untuk melengkapi
kekurangan tersebut
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CUPLIKAN WAWANCARA
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Narasumber
Jabatan
No

: Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
: Desa Aur Cino, Rt 09 Kec.VII Koto, Kab.Tebo
: Siti Patimah,S.Pd
: Guru Matematika
Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan
saat membuat RPP?

Iya saya memiliki beberapa
kesulitan saaat membuat RPP

2

Apa saja kesulitan yang bapak/ibu alami
saat memebuat RPP?

Kesulitan yang saya alami saat
membuat RPP yaitu kurangnya
buku pegangan terhadap guru
bidang studi

3

Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan
saat pembelajaran berlangsung?

Kalau untuk pembelajaran
berlangsung saya tidak
mengalami kesulitan

4

Apakah permasalahan utama yang pernah
bapak/ibu hadapi dan bagaimana anda
menanganinya?

Permasalahan dalam penilaian
dan permasalahan kurangnya
buku pedoman guru cara
mengatasinya dengan cara
searching di google

5

Bisakah bapak/ibu melaksanakan
kurikulum 2013 jika masih terdapat media
atau alat peraga yang kurang lengkap?

kalau untuk media atau alat
peraga yang kurang lengkap
insyaAllah saya masih bisa
melaksanakannya

6

Apakah bapak/ibu merasakan ada
perubahan antara kurikulum 2013 dengan
kurikulum sebelumnya?

Ya saya merasakan adanya
perubahan kurikulum 2013
dengan kurikulum sebelumnya

7

Apa yang menjadi penyebab kesulitan
bapak/ibu dalam implementasi kurikulum
2013?

Buku yang datang terlambat

8

Adakah kendala dalam implementasi
kurikulum 2013 yang berasal dari siswa?

Ada, peserta didik mengalami
kesulitan dalam memahami isi,
contoh-contoh dan bahasa

76

dalam buku
9

Adakah kendala dalam implementasi
kurikulum 2013 yang berasal dari sarana
dan prasarana di sekolah?

Ada, kurangnya kelengkapan
sarana dan prasarana sekolah
ini salah satu faktor penyebab
kesulitan guru dalam
implementasi kurikulum 2013

10

Bagaimana langkah-langkah bapak/ibu
untuk mengatasi kendala-kendala yang
didapatkan pada saat pembelajaran
berlangsung?

Dengan cara beralih dengan
menggambarkan sesuatu
dengan ucapan dan perbuatan
yang mudah dimengerti siswa

11

Apakah saat proses pembelajaran
bapak/ibu menggunakan strategi/model
pembelajaran dan apa alasannya?

Iya, saya menggunakan model
pembelajara alasannya ya
karena dengan menggunakan
model ini siswa lebih paham
apa yang disampaikan guru dan
komunikasi antara guru dan
siswa lebih dekat dan intern

12

Apakah bapak/ibu pernah mengikuti
pelatihan tentang kurikulum 2013 pada
pembelajaran matematika?

Kalau saya sih belum pernah
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CUPLIKAN WAWANCARA
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Narasumber
Jabatan
No

: Madrasah Tsanawiyah An-Nizomiyah
: Desa Aur Cino, Rt 09 Kec.VII Koto, Kab.Tebo
: Syahran,S.Pd.I
: Guru Matematika
Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan
saat membuat RPP?

Kalau kesulitan saat pembuatan
RPP saya rasa iya ada

2

Apa saja kesulitan yang bapak/ibu alami
saat memebuat RPP?

Kesulitan dalam membuat RPP
saya rasa sering mengalami
kendala teknis dalam
penyusunan RPP kendala itu
seperti terbatasnya waktu dalam
menyusun RPP

3

Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan
saat pembelajaran berlangsung?

Iya saya mengalami kesulitan
saat pembelajaran berlangsung
dikarenakan murid kesulitan
menerima pembelajaran

4

Apakah permasalahan utama yang pernah
bapak/ibu hadapi dan bagaimana anda
menanganinya?

siswa yang kurang memahami
materi ketika pembelajaran
berlangsung cara mengatasinya
ya dengan cara mengulangi
kembali materi yang tidak
dipahami

5

Bisakah bapak/ibu melaksanakan
Untuk alat peraga atau media
kurikulum 2013 jika masih terdapat media yang kurang lengkap saya bisa
atau alat peraga yang kurang lengkap?
mengatasinya meskipun tidak
begitu sempurna

6

Apakah bapak/ibu merasakan ada
perubahan antara kurikulum 2013 dengan
kurikulum sebelumnya?

Iya saya merasakan adanya
perubahan

7

Apa yang menjadi penyebab kesulitan
bapak/ibu dalam implementasi kurikulum
2013?

Keterlambatan buku, dan
kegiatan tambahan yang
mengganggu proses
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pembelajaran
8

Adakah kendala dalam implementasi
kurikulum 2013 yang berasal dari siswa?

Ada, peserta didik yang kurang
memahami materi adalah salah
satu penyebab kesulitan guru
dalam implementasi kurikulum
2013

9

Adakah kendala dalam implementasi
kurikulum 2013 yang berasal dari sarana
dan prasarana di sekolah?

Ada, sarana dan prasarana
sekolah yang kurang lengkap
adalah salah satu penyebab
kesulitan saya dalam
mengimplementasikan
kurikulum 2013

10

Bagaimana langkah-langkah bapak/ibu
untuk mengatasi kendala-kendala yang
didapatkan pada saat pembelajaran
berlangsung?

langkah-langkah saya pertama
saya sebagai guru dikelas harus
membina suasana dan situasi
kelas yang baik dan menarik
dalam pembejaran, menciptakan
suasana yang menyenangkan
dan menciptakan inovasiinovasi atau menggunakan
media agar peserta didik lebih
paham tentang konsep yang
diajarkan.

11

Apakah saat proses pembelajaran
bapak/ibu menggunakan strategi/model
pembelajaran dan apa alasannya?

Ya, ketika pembelajaran saya
menggunakan strategi/model
alasannya karena ketika
mengggunakan strategi/model
siswa lebih bisa memahami dan
lebih mudah mengerti

12

Apakah bapak/ibu pernah mengikuti
pelatihan tentang kurikulum 2013 pada
pembelajaran matematika?

Ya, saya pernah mengikuti
pelatihan tentang kurikulum
2013
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Lampiran 4 Silabus
SILABUS
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Jumlah Pertemuan
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:
:

Matematika
VII/1&2 (Ganjil - Genap)
5 JP / Minggu
........................................................
KI-1 (Spiritual)
KI-2 (Sosial)

KI-3
(Pengetahuan)
KI-4
(Keterampilan)

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
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KompetensiDasar
3.1
3.2

3.3

4.1

4.2
4.3

MateriPembelajaran

Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilanganbulat (positif dan Bilangan Bulat dan Pecahan
negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen)
 Membandingkan
bilangan bulat dan
Menjelaskan dan melakukan operasi hitungbilangan bulat dan pecahan
pecahan
dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi
 Mengurutkan bilangan
bulat dan pecahan
Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai  Operasi dan sifat-sifat
bilangan berpangkat bulat positif
operasi hitung bilangan
bulat dan pecahan
 Mengubah bentuk
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan
bilangan pecahan
bulat dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen)
 Menyatakan bilangan
dalam bentuk bilangan
berpangkat bulat positif
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan  Kelipatan persekutuan
bulat dan pecahan
terkecil (KPK)
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar  Faktor persekutuan
terbesar (FPB)
sebagai bilangan berpangkat bulat positif

KegiatanPembelajaran











Mencermati permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan penggunaan bilangan bulat, Misal:
zona pembagian waktu berdasarkan GMT
(Greenwich Meredian Time), hasil pengukuran suhu
dengan termometer, kedalaman di bawah permukaan
laut, ketinggian gedung, pohon atau daratan
Mencermati urutan bilangan, sifat-sifat operasi
hitung bilangan bulat, kelipatan persekutuan dan
factor persekutuan serta penerapannya
Mencermati permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan penggunaan pecahan. Misal:
pembagian potongan kue, potongan buah, potongan
gambar, potongan selembar kain/kertas, pembagian
air dalam gelas, dan sebagainya
Mengumpulkan informasi tentang KPK dan FPB
serta dua teknik menemukannya (pohon faktor dan
pembagian bersusun)
Mengumpulkan informasi tentang bagaimana
menyatakan bilangan dalam bentuk pangkat bulat
Mengumpulkan informasi tentang sifat-sifat
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat,
perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dan
pecahan
Menyajikan secara tertulis atau lisan hasil
pembelajaran tentang perbandingan bilangan bulat,
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat,
perkalian dan pembagian bilangan bulat, kelipatan



3.4

3.5
4.4

4.5

Menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan
semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan
masalah kontekstual
Menjelaskan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan
masalah kontekstual

Himpunan
 Menyatakan himpunan
 Himpunan bagian,
kosong, semesta
 Hubungan antar
himpunan
Menyelesai kan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan,  Operasi pada himpunan
himpunan
bagian,
himpunansemesta,
himpunankosong,  Komplemen himpunan
komplemenhimpunan



Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner
pada himpunan







3.6
3.7

Menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah BentukAljabar
kontekstual
 Menjelaskan koefesien,
variabel, konstanta, dan
Menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar (penjumlahan,



dan faktor bilangan bulat, perbandingan bilangan
pecahan, pengali dan pembagi bilangan pecahan,
dan bilangan rasional
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan bilangan bulat, penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat, perkalian dan
pembagian bilangan bulat, kelipatan dan faktor
bilangan bulat, perbandingan bilangan pecahan,
pengali dan pembagi bilangan pecahan, dan
bilangan rasional
Mengamati penggunaan himpunan dalam kehidupan
sehari-hari. Misal: kumpulan hewan, tumbuhan,
buah- buahan, kendaraan bermotor, alat tulis, sukusuku yang ada di Indonesia.
Mencermati permasalahan yang berkaitan dengan
himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan
kosong, anggota himpunan, himpunan kuasa,
kesamaan dua himpunan, irisan antar himpunan,
gabungan antar himpunan, komplemen himpunan,
selisih, dan sifat-sifat operasi himpunan
Mengumpulkan informasi mengenai sifat identitas,
sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif
pada himpunan
Menyajikan hasil pembelajaran tentang himpunan
dan sifat-sifat operasi himpunan
Memecahkan masalah yang terkait dengan
himpunan dan sifat-sifatnya
Mencermati masalah sehari- hari yang berkaitan
dengan penggunaan konsep bentuk aljabar

4.6
4.7

pengurangan, perkalian, dan pembagian)
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar

suku pada bentuk
aljabar
 Operasi hitung bentuk
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk
aljabar
aljabar
 Penyederhanaan bentuk
aljabar






3.8
4.8

Menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan PersamaandanPertidaksama
penyelesaiannya
an Linear satuVariabel
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan  Pernyataan
 Kalimat terbuka
pertidaksamaan linear satu variabel
 Penyelesaian persamaan
linear satu variabel dan
pertidaksamaan linear
satu variable







3.9

Menjelaskan rasio dua besaran (satuannya sama dan berbeda)

3.1

Menganalisis perbandingan senilai dan berbalik
0menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan

nilai

Perbandingan
 Membandingan dua
besaran
dengan
 Perbandingan senilai
 Perbandingan berbalik



Mencermati bentuk aljabar dari berbagai model
bentuk, penjumlahan dan pengurangan bentuk
aljabar yang disajikan, cara menyederhanakan
bentuk aljabar
Menyajikan hasil pembelajaran tentang bentuk
aljabar, operasi hitung aljabar, dan penyederhanaan
bentuk aljabar
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar, serta
penyederhanaan bentuk aljabar
Mencermati permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan persamaan linear satu variabel.
Misal: panas benda dengan ukuran panjang,
kecepatan dan jarak tempuh
Mengumpulkan informasi penyelesaian persamaan
dan pertidaksamaan linear satu variabel melalui
manipulasi aljabar untuk menentukan bentuk paling
sederhana
Menyajikan hasil pembelajaran tentang persamaan
linear satu variabel, bentuk setara persamaan linear
satu variabel, dan konsep pertidaksamaan
Memecahkan masalah tentang persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variable
Mencermati permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan penggunaan konsep rasio atau
perbandingan. Misal: peta, denah, maket, foto,
komposisi bahan makanan pada resep, campuran
minuman, dan komposisi obat pada resep obat

4.9

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran
(satuannya sama dan berbeda)

4.1

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan
0berbalik nilai

nilai






3.1

Menganalisis aritmetika sosial (penjualan, pembelian, potongan, AritmetikaSosial
1keuntungan, kerugian, bungatunggal, persentase, bruto, neto, tara)
 Harga penjualan dan
pembelian
4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetikasosial (penjualan,
1pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase,  Keuntungan, kerugian,
dan impas
bruto, neto, tara)
 Persentase untung dan
rugi
 Diskon
 Pajak
 Bruto, tara, dan netto
 Bunga tunggal








3.1

Menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan antar sudut, cara melukis GarisdanSudut
2sudut, membagi sudut, dan membagi garis
 Garis



Mengumpulkan informasi tentang model
matematika dari konsep perbandingan sebagai
hubungan fungsional antara suatu besaran dengan
besaran lain berbentuk perbandingan senilai,
perbandingan berbalik nilai
Mengumpulkan informasi mengenai strategi
menyelesaikan masalah nyata yang melibatkan
konsep perbandingan
Menyajikan hasil pembelajaran perbandingan senilai
dan berbalik nilai
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan senilai dan berbalik nilai
Mencermati kegiatan-kegiatan sehari-hari berkaitan
dengan transaksi jual beli, kondisi untung, rugi, dan
impas
Mencermati cara menentukan diskon dan pajak dari
suatu barang
Mengamati konteks dalam kehidupan di sekitar yang
terkait dengan bruto, neto, dan tara
Mengumpulkan informasi tentang cara melakukan
manipulasi aljabar terhadap permasalahan seharihari yang berkaitan dengan artimetika sosial
Menyajikan hasil pembelajaran tentang aritmetika
sosial
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan
artimetika sosial
Mencermati model gambar atau objek yang

Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar 
3yang dipotong oleh garis transversal


4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dan garis

2

4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut 
3sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal 
3.1

Kedudukan garis
Membagi garis
Perbandingan ruas garis
Pengertian sudut
Jenis-jenis sudut
Hubungan antar sudut
Melukis dan sudut








3.1

Manganalisis berbagai bangun datar segi empat (persegi, persegipanjang, BangunDatar
4belah ketupat, jajargenjang, trapesium, danlayang- layang) dansegitiga (Segiempatdansegitiga)
berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sis idan antar sudut
 Pengertian segi empat
dan segitiga
 Jenis-jenis dan sifatsifat bangun datar
3.1 Menurunkan rumus untukmenentukan keliling dan luas segi empat  Keliling dan luas segi
empat dan segitiga
5(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan
 Menaksir luas bangun
layang- layang) dan segitiga
datar yang tak beraturan
4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segiempat
4(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium,
danlayang- layang) dansegitiga








menyatakan titik, garis, bidang, atau sudut
Mencermati permasalahan sehari-hari yang
berkaitan dengan penerapan garis dan sudut
Mencermati kedudukan dua garis, jenis-jenis sudut,
hubungan antar sudut
Mencermati sudut-sudut yang terbentuk dari dua
garis yang dipotong oleh garis transversal
Mencermati cara melukis dan membagi sudut
menggunakan jangka
Menyajikan hasil pembelajaran tentang garis dan
sudut
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan garis
dan sudut
Mencermati benda di lingkungan sekitar berkaitan
dengan bentuk segitiga dan segiempat
Mengumpulkaninformasitentangunsur-unsur pada
segiempat dan segitiga
Mengumpulkaninformasitentangjenis, sifat dan
karakteristiksegitiga dan
segiempatberdasarkanukuran dan
hubunganantarsudut dan sisi-sisi
Mengumpulkan informasi tentang rumus keliling
dan luas segiempat dan segitiga melalui pengamatan
atau eksperimen
Mengumpulkan informasi tentang cara menaksir

4.1

Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan
5keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang,
trapesium, dan layang- layang) dan segitiga




3.1

Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya (tabel, Penyajian Data:
6diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran)
 Jenis data
 Tabel
4.1 Menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis,  Diagram garis
6diagram batang, dan diagram lingkaran
 Diagram batang
 Diagram lingkaran










luas bangun datar tidak beraturan menggunakan
pendekatan luas segitiga dan segiempat
Menyajikan hasil pembelajaran tentang segiempat
dan segitiga
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
segiempat dan segitiga
Mencermati penyajian data tentang informasi di
sekitar yang disajikan dengan tabel, ataupun
diagram dari berbagai sumber media. Misal: koran,
majalah, dan televisi
Mencermati cara penyajian data dalam bentuk tabel,
diagram garis, diagram batang, dan diagram
lingkaran
Mengumpulkan informasi tentang jenis data yang
sesuai untuk disajikan dalam bentuk bentuk tabel,
diagram garis, diagram batang, dan diagram
lingkaran
Mengumpulkan informasi tentang cara menafsirkan
data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram
garis, diagram batang, dan diagram lingkaran
Menyajikan hasil pembelajaran tentang penyajian
data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan
lingkaran
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang,
garis, dan lingkaran

Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), pada pembelajaran
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan
karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

.................................................................
NIP. .........................................................

, ........................... 20....../20..........
Guru Mata Pelajaran Matematika Kelas 7

...........................................................
NIP. ....................................................
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Lampiran 5 RPP Mts An-Nizomiyah
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester

:
:
:
:

.............................
Matematika
VII (Tujuh)
1 (Satu)

Standar Kompetensi : ALJABAR
2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan
Pertidaksamaan linear satu variabel.
Kompetensi Dasar
: 2.1.Mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya.
Alokasi Waktu
: 2 jam pelajaran (1 pertemuan).
A.

Tujuan Pembelajaran
o Peserta didik dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku,
koefisien suku, suku sejenis, dan suku tak sejenis.

 Karakter siswa yang diharapkan :

Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )

B.

Materi Ajar
Aljabar dan Aritmetika Sosial, yaitu mengenai:
a. Mengenal bentuk aljabar.
b. Memodelkan pernyataan menjadi bentuk aljabar.
c. Menjelaskan pengertian suku, koefisien suku, dan suku sejenis.

C.

Metode Pembelajaran
Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas.

D.

Langkah-langkah Kegiatan.
Pertemuan Pertama
Pendahuluan
: - Apersepsi : Menyampaikan tujuan pembelajaran.

65

- Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan
tentang pentingnya mempelajari materi ini.
Kegiatan Inti :
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam
tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan
prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;
 Peserta didik dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta,
suku, koefisien suku, suku sejenis, dan suku tak sejenis
 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara
peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran.
 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
 memfasilitasi peserta didik Membaca teks puisi dengan lafal dan
intonasi yang tepat
 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan
maupun tertulis;
 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan
kolaboratif;
 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk
meningkatkan prestasi belajar;
 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun
kelompok;
 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual
maupun kelompok;
 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi
peserta didik melalui berbagai sumber,

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan,
 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab
pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan
menggunakan bahasa yang baku dan benar;
 membantu menyelesaikan masalah;
 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan
hasil eksplorasi;
 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau
belum berpartisipasi aktif.
Kegiatan Akhir
Dalam kegiatan penutup, guru:
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran;
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau
memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar peserta didik;
 Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal
“Kompetensi Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket yang
belum terselesaikan/dibahas di kelas.
E. Alat dan Sumber Belajar
Sumber :
- Buku paket, yaitu buku Matematika Kelas VII Semester 1,
- Buku referensi lain.
Alat :
- Laptop
- LCD
- OHP

F. Penilaian Hasil Belajar
Indikator
Pencapaian
Teknik
Kompetensi
Penilaian
 Menjelaskan
pengertian,
koefisien, variabel,
konstanta, faktor ,
suku dan suku
sejenis.

Tes lisan

Penilaian
Bentuk
Instrumen
Daftar
pertanyaan

Instrumen/ Soal
1. Dari bentuk aljabar 2x + 3,
manakah yang merupakan
koefisien,
variabel
dan
manakah yang merupakan
konstanta?
2. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan koefisien, variabel
dan konstanta.

Mengetahui,
Kepala SMP/MTs …………….

........., ......, ............... 20...
Guru Mapel Matematika.

.........................................................
NIP/NIK
:…………..……………….

............................................
NIP/NIK
:…….…………….

Lampiran 6 RPP Kurikulum 2013
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas
Semester
Materi Pokok

: Fungsi

Tujuan Pembelajaran

:
:
:
:

Kegiatan Pembelajaran Daring (Melalui Zoom)

a.

1) Setelah membaca bahan ajar, buku pegangan , sumber lain
2)
3)
4)
5)

seperti Internet dan mengerjakan LKPD siswa dapat
menganalisis (C4) korespodensi satu-satu
Setelah membaca bahan ajar, buku pegangan , sumber lain
seperti Internet dan mengerjakan LKPD siswa dapat
menentukan (C3) rumus fungsi
Setelah membaca bahan ajar, buku pegangan , sumber lain
seperti Internet dan mengerjakan LKPD siswa dapat
menentukan (C3) nilai fungsi
Setelah membaca bahan ajar, buku pegangan , sumber lain
seperti Internet siswa dapat membuat (C6) grafik fungsi
Setelah membaca bahan ajar, buku pegangan , sumber lain
seperti Internet dan mengerjakan LKPD siswa dapat
memecahkan (C4) masalah yang berkaitan dengan Fungsi

Kompetensi Dasar:
3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan
menggunakan berbagai representasi (kata- kata, tabel, grafik,
diagram dan persamaan)
4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi
dengan menggunakan berbagai representasi
Indikator Pencapaain Kompetensi :
Menganalisis korespondensi satu – satu
Menetukan rumus fungsi

.............................
Matematika
VII (Tujuh)
1 (Satu)

b.

Kegiatan Pendahuluan (5 menit)
Mengucapkan salam kepada peserta didik.
Meminta peserta didik berdoa sebelum memulai
pembelajaran.
Mengecek kahadiran peserta didik
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.
Kegiatan Inti (65 menit)

1.

Orientasi Peserta Didik Pada Masalah
Peserta didik mengamati dan memahami masalah yang
disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang
disarankan
2. Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar Peserta Didik
berdiskusi mencari Data dan Informasi yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah.
3. Membimbing Penyelidikan Individua atau Kelompok Peserta
didik melakukan penyelidikan mencari informasi untuk
menyelesaikan permasalahan dari berbagai sumber seperti bahan
ajar, buku pembelajaran yang relevan dan Internet (youtube).
4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya Kelompok
melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan
masalah
dan
hasilnya dipresentasikan atau
disajikan dalam bentuk karya.
5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
Setiap kelompok melakukan Presentasi, kelompok lain
memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjut merangkum dan
membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari
kelompok lain.
c. Kegiatan Penutup (10 menit)
Peserta Didik mengumpulkan hasil diskusi LKPD
Guru
mengakhiri
pembelajaran
dengan Berdoa

Menentukan nilai fungsi.
Membuat Grafik Fungsi
4.3.1 Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi

Model Pembelajaran
Saintifik – TPACK dengan Model Problem Based Learning
Media :
Media digital Zoom, google form, WA group.

Sumber Belajar :
Buku Siswa Matematika Kelas VIII
Buku Guru Matematika Kelas VIII
Penilaian
Penilaian aspek sikap :
(disiplin, kerja keras, kejujuran, etos kerja, kerjasama
Penilaian aspek pengetahuan :
Uji kompetensi melalui google form.
Penilaian aspek keterampilan :
keaktifan siswa dan ketepatan pengerjaan soal.

Mengetahui,
Kepala SMP/MTs …………….

........., ......, ............... 20...
Guru Mapel Matematika.

.........................................................
NIP/NIK :…………..……………….

............................................
NIP/NIK :…….…………….

Lampiran 7. Dokumentasi
DOKUMENTASI

Lampiran 8 Kartu Bimbingan

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)
Nama
Jenis Kelamin
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Alamat Email
No. Kontak

: Dewi Rahmah
: Perempuan
: Aur Cino/10 Juli 1997
: Desa Aur Cino Kecamatan VII
Koto Kabupaten Tebo
: rahmadewi849@gmail.com
: 0822 – 8222 – 8107

Pendidikan Formal
1. SD, tahun tamat
2. SMP, tahun tamat
3. SMA, tahun tamat

: SDN 56 Aur Cino, Tahun 2010
: MTSs An-Nizomiyah Aur Cino, Tahun 2013
: MAs An-Nizomiyah Aur Cino, Tahun 2016

Motto Hidup : Jalanilah hidup dengan keikhlasan, kesabaran dan selalu tawakal

