
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pegajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi 

dan ketrampilan, tetapi diperluas ruang lingkupnya sehingga mencakup usaha 

untuk mewujudkan kehidupan pribadi sosial yang memuaskan. Pendidikan 

merupakan model paling efektif dalam mempersiapkan suatu bentuk masyarakat 

masa depan, begitu pula manusia akan menjadi manusia karena pendidikan. 

Pendidikan memang tidak hanya mempelajari dan mengamati berbagai ilmu, 

tetapi juga pengembangan individu secara utuh menyangkut masalah intelektual, 

perilaku, mental, kematangan jiwa, serta interaksi sosial, dan lain sebagainya1. 

Pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan. Kini pendidikan menjadi prioritas utama bagi bangsa  

Indonesia, karena pendidikan dipandang sebagai peranan yang pokok dalam 

membentuk generasi muda yang lebih baik. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan Nasional memiliki fungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab”2. 

Jika dilihat, sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah 

sebelumnya adalah menitik beratkan murid untuk mempelajari banyak mata 

pelajaran. Murid tidak bisa mengeluarkan potensi diri dengan baik. Beban berat 

                                                             
1 Pridayani, Agung, Pelaksanaan Moving Class di Yogyakarta, Yogyajarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2005, hlm 17 
2 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1 Ayat 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005), hlm 2 
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yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan murid mengalami penyimpangan 

untuk menghindari pelajaran yang tidak disukai. Banyaknya mata pelajaran yang 

diterima oleh murid dalam proses kegiatan belajar mengajar membuatnya tidak 

fokus terhadap mata pelajaran yang disukai. Beberapa murid menganggap 

beberapa mata pelajaran membosankan, tidak menarik, hingga membuatnya malas 

mengikuti pelajaran tersebut. Guru diminta untuk tetap terus memberikan inovasi 

mengajar yang menarik bagi muridnya tetapi disisi lainmurid tidak dapat 

menerima mata pelajaran tersebut karena sudah tertekan oleh mata pelajaran yang 

lain. Permasalahan ini membuat murid beranggapan bahwa mata pelajaran 

tertentu yang dianggap sulit untuk dipahami sebaiknya tidak perlu diikuti.  

Hal ini menciptakan murid tidak bisa maksimal dalam menjalani proses 

belajar mengajar hingga membuat murid melakukan tindakan-tindakan yang 

seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya murid diajarkan untuk lebih kritis, aktif, 

kreatif, dan inovatif dengan tidak menekankan semua pelajaran kepada murid di 

sekolah. Sekolah bisa memberikan suatu wadah atau organisasi yang dapat 

diberikan pembelajaran-pembelajaran berbagai hal sosial atau pendidikan tentang 

Pancasila dan UUD atau pembelajaran lainnya yang tidak diberikan dalam proses 

belajar mengajar. 

Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan 

suatu bangsa. Kemanjuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem 

pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan suatu negara akan jauh tertinggal dari 

negara lain. Beberapa indikasi dapat dilihat dari kemajuan dunia barat seperti 

Amerika dan Eropa yang selalu menjadi panutan setiap berbicara masalah 

pendidikan. Hal ini diketahui dari berbagai data yang telah memberikan informasi 

tentang keunggulan dibidang pendidikan seperti model pembelajaran, hasil-hasil 

penelitian, produk-produk lulusan dan sebagainya. 

Dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, 

pemerintah melalui kementerian Pendidikan nasional sudah banyak melakukan 

perubahan mendasar salah satunya yaitu melakukan perubahan kurikulum. 

Berdasarkan sejarah pendidikan di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan 

kurikulum mulai dari kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
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(KTSP) hingga Kurikulum 2013. Pada saat ini Kementerian Pendidikan Nasional 

mengembangkan sistem pendidikan Kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sistem ini 

bertujuan agar murid siap menghadapi kebutuhan riil dunia kerja dan globalisasi 

dalam semua bidang kehidupan. 

Menurut Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum 

2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1.  Tantangan internal 

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi  pendidikan 

dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada delapan 

Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 

dan standar penilaian pendidikan. 

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk 

Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini 

jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak 

dari usia produktif anak-anak (0-14 tahun) dan orang tua berusia 65 tahun 

keatas. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya 

pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 75%.Oleh sebab itu 

tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar 

sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat 

ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki 

kompetensi dan ketrampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi 

beban. 

2. Tantangan eksternal 

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan 

berbagi isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan 

teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan 

perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan 

menggeser pola hidup masyarakat agraris dan perniagaan tradisional 

menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat 



 

4 

 

terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast 

Asian Nation (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic 

Coorperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan 

eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, 

pengaruh, dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi 

bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan 

Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 

juga menunjukan bahwa capaian anaka-anak Indonesia tidak 

menggemberikan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS 

dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji ditayakan 

di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum d Indonesia. 

3.  Penyempurnaan Pola Pikir 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyemournaan pola pikir 

sebagai berikut: 

a. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

pada murid. Murid harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi 

yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 

b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-murid) menjadi 

pembelajaran interaktif (interaksi guru-murid-masyarakat-

lingkungan alam, sumber/ media lainnya); 

c. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring 

(murid dapat menimba ilmu dari siapa saja dan darimana saja yang 

dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); 

d. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari 

(pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model 

pembelajaran pendekatan sains); 

e. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); 

f. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis 

multimedia; 



 

5 

 

g. Pola pemebelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan 

dengan memperkuat pegembanagan potensi khusu yang dimiliki 

setiap murid; 

h. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodicipline) 

menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidiciplines); 

dan 

i. Pola pembalajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

4. Penguatan Tata Kelola Kurikulum 

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum 

sebagai Mata Pelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah dirubah sesuai dengan kurikulum 

satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan 

penguatan tata kelola sebagai berikut: 

a. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja 

yang bersifat kolaboratif; 

b. Penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan 

manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan 

(educational leader); dan 

c. Penguatan saran dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan 

proses pembelajaran 

5.  Penguatan Materi 

Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan 

materi yang relevan bagi murid. 

Dengan faktor-faktor diatas dapat memunculkan karakteristik yang 

menjadi dasar dari tujuan Kurikulum 2013. Karakteristik akan menciptakan murid 

atau bahkan masyarakat yang lebih siap menghadapi tantangan di masa 

mendatang. Murid akan mengembangkan keseimbangan antara perkembangan 

sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan 

kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari 

masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana murid 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan 

masyarakat sebagai sumber belajar. Di sisi lain sekolah juga menjadi tempat 
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murid mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di masyarakat. Murid diberikan waktu 

yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 

dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti kelas 

menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana 

semua kompetensi dasar danproses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai 

kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti, sedangkan kompetensi dasar 

dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat 

(reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

Dengan karakteristik tersebut dapat dilihat bahwa 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 bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. 

Dalam penerapan ada 4 perubahan yang terjadi dalam Kurikulum 2013, 

yaitu: 

1. Konsep Kurikulum 

Seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar 

Penilaian. 

2. Buku yang dipakai  

- Berbasis Kegiatan 

- Untuk Sekolah Dasar ditulis secara terpadu 

3. Proses Pembelajaran  

- Proses Pembelajaran yang mendukung kreativitas. 2/3 dari 

kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 

1/3 sisanya dari genetik. 

- Kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan yaitu 1/3 dari 

pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. (Pembelajaran berbasis 
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kecerdasan tidak akan memberikan hasil signifikan (hanya 50%) 

dibandingkan kreativitas (sampai 200%). 

- Kemampuan kreativitas diperoleh melalui : 

a. Observing (mengamati) 

b. Questioning (menanya) 

c. Experiment (mencoba) 

d. Associating (menalar) 

e. Networking (membentuk jejaring) 

Perlunya merumuskan kurikulum berbasis proses pembelajaran yang 

mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, 

menanya, menalar, dan mencoba untuk meningkatkan kreativitas murid. 

Disamping itu, dibiasakan bagi murid untuk bekerja dalalm jejaringan 

melalui collaborative learning (pembelajaran kolaborasi). 

Setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan kreativitas murid, yaitu : 

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Mencoba 

d. Menalar 

e. Mencipta 

f.    Mengkomunikasikan 

4. Proses Penilaian 

 Guru dapat membuat murid berperilaku positif melalui : 

- Tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar. 

- Mentolerir jawaban yang nyeleneh. 

- Menekankan pada proses bukan hanya hasil saja. 

- Memberanikan murid untuk : 

a. Mencoba. 

b. Menentukan sendiri yang kurang jelas/lengkap informasi. 

c. Memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan/kejadian. 

- Memberikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan 

spontan/ekspresif. 
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Tabel I.1 

Perubahan Untuk Semua Mata Pelajaran 

No Kurikulum Lama Kurikulum Baru 

1 Materi disusun untuk memeberikan 

pengetahuan kepada siswa 

Materi disusun seimbang mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan 

2 Pendekatan pembelajaran adalah 

siswa diberitahu tentang materi 

yang harus dihafal (siswa diberi 

tahu) 

 

Pendekatan pembelajaran 

berdasarkan pengamatan, 

pertanyaan, pengumpulan dat, 

penalaran, dan penyajian hasilnya 

melalui pemanfaatan berbagai 

sumber-sumber belajar (siswa 

mencari tahu) 

3 Penilaian pada pengetahuan 

melalui ulangan dan ujian 

Penilaian otentik pada aspek 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan berdasarkan portofolio 

Sumber: Peraturan Kementerian Pendidikan Indonesia 

 

Kurikulum 2013 hanya akan diterapkan pada sekolah percontohan sesuai 

dengan kebijakan awal yang dicanangkan pemerintah. Saat ini, penerapan 

Kurikulum 2013 ke seluruh sekolah di Indonesia mengalami hambatan akibat 

ketidaksiapan guru dan siswa. 3  Kurikulum 2013 diberikan pada sekolah 

percontohan berupa penerapan kurikulum 2013 bukan berupa konsep 

kurikulum 2013. Sekolah percontohan diberlakukan sebagai bahan untuk 

evaluasi kebijakan kurikulum 2013. Bagi sekolah yang tidak termasuk ke 

sekolah percontohan diperbolehkan untuk menerapkan kurikulum KTSP 2006 

hingga menunggu penerapan kurikulum 2013 secara menyeluruh.  

Berikut permasalahan kurikulum 2013, seperti dilansir laman 

Kemendikbud, Kamis (11/12/2014) : 

a. Tidak ada kajian terhadap penerapan Kurikulum 2006 yang 

berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada 

Kurikulum 2013. 

b. Tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan di 

sekolah-sekolah yang ditunjuk. 

                                                             
3 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141203132342-20-15545/kurikulum-2013-

diterapkan-hanya-pada-sekolah-contoh diakses pada tanggal 1 Juli 2020. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141203132342-20-15545/kurikulum-2013-diterapkan-hanya-pada-sekolah-contoh
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141203132342-20-15545/kurikulum-2013-diterapkan-hanya-pada-sekolah-contoh
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c. Kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekkolah di bulan Juli, 

sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 

Oktober 2014, yaitu enam hari sebelum pelantikan presiden baru 

(Peraturan Menteri Nomor 159). Penjelasan poin ini adalah, pada 

pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Nomor 159 Tahum 2014 

itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum untuk mendapatkan 

informasi mengenai: kesesuaian antara ide kurikulum dan desain 

kurikulum, kesesuaian antara desain kurikulum dan dokumen 

kurikulum, kesesuaian antara dokumen kurikulum dan 

implementasi kurikulum, dan kesesuaian antara ide kurikulum, 

hasil kurikulum, dan dampak kurikulum. Kenyataanya, kurikulum 

2013 diterapkan di seluruh sekolah sebelum dievaluasi kesesuaina 

antara ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum. 

d. Penyeragaman tema di seluruh kelas, sampai metode, isi 

pebelajaran dan buku yag bersifat wajib sehingga terindikasi 

bertentangan dengan Undang-undang Sisdiknas. 

e. Penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang 

tidak seksama sehingga menyebabkan ketidakselarasan. 

f. Kompetensi Spiritual dan Sikap terlalu dipaksakan sehingga 

mengganggu substansi keilmuan dan menimbulkan kebingungan 

dan beban administratif berlebihan bagi para guru. 

g. Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga 

membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi 

perhatian sepenuhnya pada siswa. 

h. Ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada 

kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpuk pada 

siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar 

sekolah. 

i. Ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan 

penulisan, pencetakan, dan peredaran buku sehingga 

menyebabkan berbagai permasalahan di ribuan sekolah akibat 

keterlambatan atau ketiadaan buku. 
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j. Berganti-gantinya regulasi kementerian akibat revisi yang 

berulang. 

Daftar masalah ini menjadi salah satu pertimbangan Mendikbud Anies 

Baswedan memberlakukan penerapan kurikulum 2013 terbatas pada sekolah 

yang telah memakainya selama tiga semester. Sedangkan sekolah yang baru 

menerapkan kurikulum 2013 selama satu semester diimbau kembali memakai 

KTSP. 4  Munculnya banyak masalah dalam penerapan kurikulum 2013 

mengakibatkan masyarakat terutama orang tua mulai ragu dengan kurikulum 

2013. Orang tua mulai disibukkan dengan banyaknya sistem pendidikan baru 

yang mengharuskan murid untuk lebih mandiri dalam segala hal baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Nyatanya tidak sedikit orang tua yang 

memiliki kesibukkan di luar rumah sehingga sulit untuk memantau anaknya. 

Berikut merupakan tabel Indeks Pendidikan tiap Kota di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2017 atau 4 tahun selama penerapan kurikulum 2013. 

 

Table I.2 

Indeks Pendidikan Kota di Jawa Timur Tahun 2017 

Kota Indeks pendidikan 

2013 2014 2015 2016 

1 Madiun 0,73 0,74 0,76 0,76 

2 Malang 0,72 0,73 0,76 0,77 

3 Surabaya 0,70 0,71 0,72 0,74 

4 Mojokerto 0,70 0,70 0,70 0,71 

5 Kediri 0,69 0,70 0,73 0,74 

6 Blitar 0,68 0,70 0,71 0,72 

7 Pasuruan 0,67 0,68 0,68 0,68 

8 Probolinggo 0,64 0,65 0,65 0,66 

9 Batu 0,63 0,64 0,65 0,66 

Sumber: BPS Jawa Timur 

Berdasarkan tabel diatas Kota Pasuruan merupakan salah satu Kota yang 

sulit untuk meningkatkan Indeks Pendidikan dari pada kota-kota lainnya. Jika 

dibandingkan dengan Kota Mojokerto yang juga sulit mengalami peningkatan, 

tetapi berbeda dengan Kota Pasuruan yang stagnan. Kota Mojokerto mengalami 

stagnan diawal tetapi pada tahun ke-empat mengahasilkan peningkatan 0,01. 

                                                             
4 https://news.okezone.com/read/2014/12/11/65/1077829/10-masalah-utama-kurikulum-2013 

diakses pada 1 Juli 2020 

https://news.okezone.com/read/2014/12/11/65/1077829/10-masalah-utama-kurikulum-2013
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Dapat diartikan apabila Kota Mojokerto dapat beradaptasi dengan sistem 

kurikulum 2013 sehingga mendapatkan hasil pada tahun ke-empat. Pada tahun 

berikutnya bisa jadi Kota Pasuruan mengalami penurunan apabila pemerintah 

Kota Pasuruan tidak melakukan perubahan kepada sistem yang ada di masing-

masing sekolah. 

Dapat dikatakan Kurikulum 2013 dirasakan lebih berat daripada 

kurikulum sebelumnya. Murid dan pengajarnya belum terbiasa dengan perubahan 

yang diterapkan oleh kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi hal ini 

juga membuat pemerintah Kota Pasuruan bingung menggabungkan perubahan 

yang terjadi terhadap kondisi lingkungan yang sekarang terjadi. Beberapa faktor 

yang membuat kurikulum 2013 menjadi lebih berat adalah murid harus lebih 

mandiri dalam belajar dengan mencari materi yang diajarkan dengan ketentuan-

ketentuan yang diberikan oleh guru, murid diberikan kelas tambahan untuk 

mengambil peminatan sesuai minat murid, serta jumlah jam pelajaran yang harus 

ditempuh tiap minggu lebih berat. Di sekolah guru hanya memberikan point-point 

yang harus dipelajari serta menjelaskan sedetail mungkin untuk memberikan 

informasi terkait tugas yang diberikan, memberi arahan, serta batas-batas atau 

tujuan mata pelajaran tersebut. Dengan adanya penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum 2013 menitik beratkan kepada murid untuk bisa 

mempelajari mata pelajaran secara lebih mandiri tanpa bimbingan guru atau yang 

tercantum di buku seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Murid wajib mengambil kelas lintas minat untuk memperluas ilmu 

pegetahuan yang disenangi. Kelas lintas minat dilaksanakan setelah pembelajaran 

wajib dikelas selesai atau bisa dianggap juga sebagai jam tambahan setelah 

sepulang sekolah. Dengan adanya kelas lintas minat ini murid menjadi pulang 

sedikit lama daripada sebelumnya. Kelas lintas minat ini ditujukan untuk murid 

memahami mata pelajaran yang disukai secara khusus sehingga murid lebih giat 

dalam belajar mengenai mata pelajaran yang disukai. Murid dapat menjadikan 

peminatan sebagai cambuk untuk bersekolah lebih giat serta memasuki semua 

mata pelajaran yang tidak disukai.  
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Perubahan lainnya yang dirasa memberatkan adalah murid diwajibkan 

untuk mengikuti ekstrakulikuler pramuka yang dilaksanakan untuk meningkatkan 

softskill, kreatifitas, serta kepemimpinan murid. Padahal ekstrakulikuler adalah 

salah satu kegiatan yang mengembangkan potensi murid diluar jam belajar 

sekolah. Dengan adanya kewajiban mengikuti pramuka murid tidak bisa dengan 

bebas menyalurkan potensi diri yang disukai, contohnya adalah teater, tari 

tradisional, bola voli, bola basket, sepak bola, dan lain-lain.  

Berikut adalah perincian alokasi waktu per-mata pelajaran yang 

diberikan oleh kementerian dalam kurikulum 2013: 

Tabel I.3 

Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas 

MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU 

X XI XII 

KELOMPOK A (WAJIB)  

1 Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

3 2 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

2 2 3 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 

4 Matematika 4 4 4 

5 Sejarah Indonesia 2 2 2 

6 Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B (Wajib)  

7 Seni Budaya 2 2 2 

8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, 

dan Kesehatan 

3 3 3 

9 Prakarya dan Kewiraushaan 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan 

B Perminggu 

24 24 24 

Kelompok C (Peminatan)  

Mata pelajaran Peminatan Akademik 12 16 16 

Mata pelajaran Lintas Kelompok 

Peminatan 

6 4 4 

JAM PELAJARAN YANG HARUS 

DITEMPUH SETIAP MINGGU 

42 44 44 

Sumber: Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 

Dengan adanya tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Mata pelajaran 

Kelompok A dan C adalah kelompok mata pelajaran yang substansinya  

dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B adalah kelompok mata 

pelajaran yang substansinya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi 
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dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Kelompok 

Mata pelajaran wajib yaitu kelompok A dan B, sedangkan Kelompok Mata 

pelajaran C yaitu pilihan Kelompok Pemnitan terdiri atas Matematika dan Ilmu 

Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya. 

Kelompok Mata pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan 

umum yaitu pendidikan bagi semua warganegara bertujuan memberikan 

pengetahuan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk 

mengembangkan kehidupan pribadi murid, masyarakat, dan bangsa. Untuk 

Kelompok Mata pelajaran Peminatan bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada murid mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau 

ketrampilan tertentu. Kemudian dalam Kelompok Mata pelajaran Peminatan 

dipecah menjadi 2 yaitu Pilihan Kelompok Peminatan dan Pilihan Mata pelajaran 

Lintas Kelompok Peminatan. Keduanya dirancang untuk memberikan kesempatan 

kepada murid belajar berdasarkan minat murid. Struktur kurikulum 

memperkenankan murid melakuka pilihan dalam bentuk pilihan Kelompok 

Peminatan dan pilihan Mata pelajaran antar Kelompok Peminatan. 

Kelompok Peminatan yang dipilih murid terdiri atas kelompok 

Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu Budaya dan Bahasa. 

Sejak mendaftar ke Sekolah Menengah Atas (SMA), di kelas X seseorang murid 

sudah harus memilih Kelompok Peminatan mana yang akan dimasuki. Pemilihan 

Kelompok Peminatan diputuskan berdasarkan nilai rapor SMP/MTs, nilai ujian 

nasional SMP/MTs, rekomendasi guru bimbingan dan konseling di SMP, hasil tes 

penempatan ketika mendaftar di SMA, dan tes bakat minat oleh psikolog. Pada 

semester kedua di Kelas X, seorang murid masih mungkin untuk mengubah 

Kelompok Peminatan, berdasarkan hasil pembelajaran di semester pertama dan 

rekomendasi guru bimbingan dan konseling. Kelompok Mata pelajaran Peminatan 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid mengembangkan 

minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di 

perguruan tinggi, dan untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin 

ilmu atau ketrampilan tertentu. 

Menurut beban pelajaran pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam 

satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit perminggu dan mata pelajaran 
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yang memiliki alokasi waktu belajar 2 jam/minggu berarti memiliki beban belajar 

tatap muka 2 x 45 menit per-minggu, sedangkan mata pelajaran yang memiliki 

alokasi waktu belajar 3 jam/minggu berarti memiliki beban belajar tatap muka 3 x 

45 menit per-minggu dan seterusnya. Sekolah dapat menambah jam pelajaran per-

minggu dari yang telah ditetapkan, karena jumlah alokasi waktu jam pelajaran 

setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan 

kebutuhan murid5. Diluar pembelajaran di dalam kelas, murid juga mendapatkan 

kegiatan ekstra kurikulum yang telah disediakan oleh  sekolah. 

Belum lagi dengan tambahan kelas peminatan yang dilaksanakan setelah 

jam pelajaran reguler. Dengan penerapan tersebut murid merasa keberatan karena 

kegiatan diluar jam sekolah terganggu dengan kegiatan sekolah yang terlalu padat. 

Murid tidak dapat memiliki waktu untuk mengoptimalkan potensi diri diluar 

akademik atau ekstrakulikuler. Padahal seharusnya ada keseimbangan antara 

kegiatan akademik dan non-akademik untuk meningkatkan kesempatan murid 

mengekspresikan apa yang digemari. Sehingga murid memiliki motivasi untuk 

sekolah dengan alasan mengembangkan potensi diri di luar kegiatan sekolah. Bagi 

murid yang memiliki minat atau kegemeran di bidang akademik bisa fokus pada 

kelas peminatan yang dilaksanakan setelah jam mata pelajaran reguler. 

Kelas peminatan ditujukan kepada murid untuk mendalami mata 

pelajaran yang disukai supaya bisa menjadi motivasi serta sarana murid dijenjang 

berikutnya. Dengan adanya kelas peminatan diharapkan murid lebih giat belajar 

dan bersekolah guna mengurangi tingkat kenakalan murid di sekolah. Kelas 

peminatan diambil tergantung pada mata pelajaran yang disukai murid. Hal ini 

menjadikan siswa harus berpindah kelas sesuai kegiatan belajar reguler selesai. 

Pada kenyataannya peneliti mendapati lintas minat yang diterapkan berbeda 

dengan yang ditetapkan. Peneliti melihat murid tidak dapat mengambil kelas 

peminatan yang diinginkan, melainkan memilih berdasarkan suara terbanyak yang 

ada di kelas tersebut. Ditetapkannya kebijakan tersebut untuk menyiasati jumlah 

kelas dan fasilitas yang terbatas agar terlaksana tidak jauh berbeda dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Padahal seharusnya kelas peminatan 

                                                             
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 
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dilaksanakan untuk memberikan fasilitas kepada murid supaya dapat mendalami 

ilmu pengetahuan yang diminati untuk jenjang yang lebih tinggi. 

Di sisi lain penelitian ini berbeda dengan peneliti-peneliti yang ada 

sebelumnya, yaitu dari Mahmud Efendi yang berjudul Implementasi Kurikulum 

2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VIII SMP Negeri 1 DAU 

Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Efendi adalah mengenai satu 

mata pelajaran di salah satu sekolah di Malang. Bagaimana penerapannya dengan 

adanya perubahan kurikulum lama dan baru. Peneliti ini hanya melihat perubahan 

pada satu mata pelajaran saja, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aviv Budiman Implementasi 

Kurikulum 2013 di SMK Ma’arif Salam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

mengenai kesiapan guru di salah satu sekolah di Yogyakarta atas perubahan 

kurikulum yang telah terjadi. Aviv Budiman meniliti bagaimaina respon dan apa 

yang akan dilakukan sekolah terhadap guru yang produktif. Sekolah dan guru 

belum siap menerapkan kurikulum 2013 yang baru. Melihat ketidaksiapan ini 

peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi terhadap sekolah untuk 

menerapkan kurikulum baru kepada guru yang produktif. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sitti Hardianti dengan 

skripsi yang berjudul Implementasi Kurikulum 2013 Pada Proses Pembelajaran 

Guru Mata Pelajaran Fisika Tingkat SMAN di Kabupaten Bone. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar mata pelajaran Fisika 

di SMAN Kabupaten Bone menggunakan sistem Kurikulum 2013. Sitti Hardianti 

meneliti apakah SMAN di Kabupaten Bone telah melaksanakan Kurikulum 2013 

atau tidak. 

Dari ketiga peneliti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penilitian 

yang akan saya teliti berbeda dengan studi terdahulu. Ketiga peneliti tersebut 

menjelaskan atau meniliti implementasi yang membahas mengenai penerapan 

salah satu mata pelajaram saja, sedangkan yang akan saya teliti berfokus pada 

penerapan lintas minat di dalam implementasi kurikulum 2013. Maka dari itu 

penelitian ini sangat penting untuk dilakukan supaya menjadi salah satu bentuk 

kritikan terhadap sekolah terkait dan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk 
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memperbaiki sistem serta memberikan dampak yang sigifikan terhadap 

implementasi kurikulum 2013, khususnya di SMA Negeri 2 Pasuruan. 

Dari latar belakang yang dijelaskan tersebut, penelitian ini bermaksud 

untuk menjawab dan mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Menteri 

Pendidikan Tentang Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pasuruan, dan apa saja 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Menteri 

Pendidikan Tentang Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pasuruan. 

 

I.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang 

Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pasuruan? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menteri 

Pendidikan Tentang Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pasuruan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan 

Tentang Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri 2 Pasuruan. 

 

I.4.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis dan praktis, 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Peneltian ini diharapkan mampu untuk menyumbangkan 

pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang Ilmu 

Administrasi Negara khususnya pada bidang ilmu implementasi 

kebijakan publik khususnya kebijakan menteri pendidikan tentang 

kurikulum 2013. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kritik dan saran 

terhadap instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait 

kurikulum 2013 di Kota Pasuruan. Selain itu penelitian dapat 

berguna bagi masyarakat yang melakukan penelitian sejenis sebagai 

acuan. 

I.5. Kerangka Teori 

 Dalam bagian ini diuraikan kerangka teori sebagai pedoman untuk 

menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini membahas tentang 

Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri 2 Pasuruan. Berikut akan diterangkan penjelasan tentang teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

I.5.1. Kebijakan Publik 

I.5.1.1.  Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan atau policy dalam kamus Webster dimaknai sebagai : “a 

definitife course or method of action selected (as by a government, institution or 

individual) from among alternative present nd future decisions”. Definisi ini 

tentunya masih bersifat sangat umum. Dalam konteks studi implementasi yang 

dibicarakan disini tentu saja kebijakan selalu dikaitkan dengan kepentingan 

publik, karena “Publik Policy is what publik administration implement”, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Nicholes Henry (dalam Triana 2011:7). 

Pada konteks public, menurut Person kebijakan dalam berbagai literatur 

dimaknai sebagai “suatu perangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan 

politik” atau untuk memecahkan permasalahan publik sebagaimana yang 

didefinisikan oleh James A. Anderson sebagai “a purposive course of action 

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 

concern”, dan Chandler & Plano : “kebijakan Publik adalah pemanfaatan 

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik 

dan pemerintahan”, serta Peterson : ”Kebijakan publik secara umum dapat dilihat 

sebagai tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan 
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perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” (dalam Triana 

2011:8).  

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa kebijakan publik dapat berupa keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai 

pemerintahan sepanjang hal tersebut mempengaruhi kehidupan publik, karena 

tidak semua keputusan lembaga pemerintah dapat  disebut sebagai kebijakan. 

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, kebijakan publik adalah 

kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi dan pejabat-

pejabat pemerintah (Wahab, 2008:3). Lalu, menurut Thomas R. Dye, kebijakan 

publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Selain itu segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, alasan mengapa 

mereka melakukan dan hasil yang membuat suatu perubahan dalam kehidupan itu 

juga dimaknai sebagai suatu kebijakan publik oleh Dye (Nugroho, 2008:54). 

Menurut Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan 

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat  

pemerintah. Berdasarkan penyataan Anderson tersebut, terdapat lima implikasi 

kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan tindakan yang berorientasi 

pada tujuan; 2) Kebijakan publik berisi pola tindakan pejabat pemerintah; 3) 

Kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah; 4) Kebijakan 

publik bisa bersifat positif, jika merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah 

untuk mengatasi masalah tertentu, dan bersifat negatif, jika merupakan keputusan 

yang diambil pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan 5) 

Kebijakan publik, setidaknya dalam arti positif, selalu dilandaskan pada 

peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa atau otoritatif (Islamy, 

2001:19). 

Pemikiran tersebut sama seperti pemikiran Irfan Islamy, yang 

menyimpulkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau 

berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Islamy, 

2001:20) 

Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
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tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap 

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka 

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud 

tertentu (Winarno, 2012:20). 

Kemudian Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Nugroho, 2012:119) 

merumuskan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-

praktik tertentu (a projected program of goal, values, and practices). Tujuan-

tujuan kebijakan publik tersebut lebih menitik beratkan pada “publik dan masalah-

masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan 

tersebut disusun (contructed), didefinisikan, serta bagaiman kesemua persoalan 

tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan. 

Selain itu, menurut Wayne Parson, kebijakan publik juga merupakan 

studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif 

(inaction) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang 

dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil kebijakan tersebut, dan 

apa akibat dari tindakan tersebut (Fermana, 2009:34). 

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli di atas, 

kebijakan publik dapat di definisikan sebuah keputusan untuk mengambil atau 

tidak mengambil tindakan yang ditentukan oleh seorang aktor atau kelompok 

(baik itu organisasi atau pemerintah) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, 

kemudian keputusan tersebut dilaksanakan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

bersama serta memecahkan masalah publik. 

Menurut Irfan Islamy (2001:20-21), pengertian kebijakan publik 

memiliki empat implikasi, yaitu: 1) Kebijakan publik dapat berupa penetapan 

tindakan-tindakan dari pemerintah; 2) Kebijakan publik dalam artian untuk 

melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu harus memiliki dan dilandasi 

maksud dan tujuan tertentu; 3) Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan 

saja, tetapi juga harus dilaksanakan dalam suatu bentuk yang nyata; dan 4) 

Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota 

masyarakat. 

Dari berbagai definisi kebijakan publik yang telah dikemukakan para 

ahli, dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan penelitian ini, bahwa 
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kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh instansi 

pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangang-undangan, 

program-program dan tindakan yang digunakan sebagai pedoman untuk 

mendukung tindakan aparat pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dalam 

rangka memcahkan suatu masalah dalam kehidupan masyarakat yang masih 

berada pada wilayah wewenangnya. 

 

I.5.2 Implementasi Kebijakan Publik 

I.5.2.1.  Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Definisi yang diberikan oleh Paul A. Sabatier  dan DA. Mazmanian – 

yang memandangnya sebagai bagian dari proses kebijakan - berikut ini mungkin 

dapat memperjelasnya:  

“Implementation is the carrying out a basic policy decision, usually 

incorporated in a statute but which can also take the form of important 

executive or court decisions. Ideally that the decision identitas the 

problems (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued 

and in a variety of ways, structures the implementation process (1983 : 

20). 

Sabatier & Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan 

berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum - 

bisa berbentuk undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dll  

dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan 

ditangani oleh kebijakan. Program – program inilah yang kemudian disusun 

struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan 

sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud.  

Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) 

kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara 

cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat self executed, yakni yang 

dapat langsung dilaksanakan, tidaklah mengurangi makna penting dari 

kecermatan dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi 

tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai. Selain itu sebagai bagian dari proses 

kebijakan, maka dari hasil implementasilah kebijakan memperoleh umpan balik, 
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apakah perlu kebijakan direvisi atau tidak sebagaimana yang dikatakan oleh 

Sabatier dan Mazmanian:  

“The process normally runs through a number of stages beginning with 

passage the basic statute, followed by policy outputs (decisions) of the 

implementing agencies, the compliance of target groups with those 

outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important 

revisions (or attempted revisions) in the basic statute” (1983 : 20). 

Menurut Peter S. Cleaves, keberhasilan atau kegagalan implementasi 

dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau 

mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. 

Keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara 

mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut  

dangan tujuan-tujuan kebijakan (Wahab, 2008:179). 

Menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Lebih lanjut, implementasi mencakup 

tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para 

birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 

2012:148). 

Donad Van Meter dan Carl Van Horn mendefinisikan implementasi 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu atau 

kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Winarno, 

2007:146). 

James P. Lester dan Joseph Stewart mendefinisikan implementasi sebagai 

pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

bekerjasama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan 

tersebut. Di sisi lain implementasi merupakan sebuah fenomena kompleks yang 

dapat dipahami sebagai proses, keluaran, dan dampak. Implementasi sebagai suatu 

proses, yaitu serangkaian tindakan yang ditujukan agar keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah dapat dijalankan. Implementasi sebagai sebuah keluaran dapat 
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dilihat dari sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan telah terlaksana 

dan mendapat dukungan. Implementasi sebagai dampak bisa dilihat dari apakah 

ada perubahan yang bisa diukur antara sebelum dan sesudah kebijakan dijalankan 

(Winarno, 2007:144-145). 

Menurut George Edward III, proses implementasi adalah tahapan dalam 

proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil 

atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Yang 

termasuk dalam aktivitas implementasi adalah perencanaan, pendaan, 

pengorganisasian, pengangkatan, pemecatan karyawan, serta negosiasi (Winarno, 

2007:174). 

Implementasi kebijkan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya. Suatu kebijakan publik bisa langsung 

diimplementasikan melalui suatu program atau formula kebijakan turunan dari 

kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2008:432). Jika kebijakan diartikan sebagai 

segala keputusan yang dibuat pemerintah dan digunakan sebagai pedoman untuk 

bertindak, yang meliputi aktivitas untuk mencapai tujuan, maka implementasi 

adalah upaya menafsirkan dan melaksanakan keputusan pemerintah tersebut ke 

dalam bentuk tindakan-tindakan. 

Pada konteks penelitian ini, pengertian implementasi kebijakan publik 

dilihat dari segi proses yaitu segala proses pelaksanaan tindakan untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan keputusan  kebijakan yang telah diambil. Dalam penelitian 

ini, implementasi kebijakan kurikulum 2013 bisa dilihat dari tindakan yang 

dilakukan oleh sekolah SMA Negeri 2 Pasuruan dalam menjalankan proses 

pembelajaran kurikulum 2013, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. 

 

I.5.2.2.  Model Proses Implementasi Kebijakan 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Untuk 

menjelaskan variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap 

implementasi kebijakan publik serta untuk penyederhanaan pemahaman, maka 

akan digunakan model-model implementasi kebijakan. 
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Berikut ini dijelaskan beberapa model implementasi yang dikemukakan 

oleh para ahli: 

1. Model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III 

Menurut Edrawd III (Tahir, 2014:61-71), “In out approach to the 

study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What 

are the precondition for succesfully policy implementatio?”. Edward III 

mengatakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi kebijakan 

pertanyaan abtraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk 

suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan 

kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaa penting tersebut, maka 

model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward 

menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian 

keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, 

suber daya, disposisi, dan struktur organisasi (Indiahono, 2009:31-32). 

a. Komunikasi 

Edward (Tahir, 2014:62-64) menyatakan bahwa dalam 

mengimplementasikan sebuah kebijakan, harus disampaikan 

informasi secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang 

yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. 

Setiap kebijkan dapat dilakukan dengan baik jika terdapat 

komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan 

kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari 

program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat 

menghindari adanya ketidaktahuan atas kebijakan dan program 

(Indiahono, 2009:31). 

b. Sumber Daya 

Sumber daya yang mendukung setiap kebijakan harus memadai, 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. 



 

24 

 

Menurut Edward III (Indiahono, 2009:31) Sumber daya manusia 

adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang 

dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber 

daya finansial adalah kecukupun modal investasi atas sebuah 

program/kebijakan. 

Keduanya sumber daya tersebut harus diperhatikan dalam 

implementasi program/kebijakan. Sebab tanpa kehandalan 

implementor, kebijakan jadi berjalan lamban dan seadanya. 

Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan 

program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang 

memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam 

mencapai tujuan dan sasaran. 

c. Disposisi 

Faktor ketiga yang menjadi pertimbangan dalam 

mengimplementasikan kebijakan menurut Edward III adalah 

disposisi. Edward III (Tahir, 2014:68-70) menegaskan bahwa sikap 

pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan 

mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi 

kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan 

tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan da memiliki 

kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Disposisi berarti menunjukan karakteristik yang menempel erat 

pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting 

dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan 

demokratis. 

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam 

arah program yang telah digariskan dalam guideline program. 

Komitmen dan kejujuran membawanya semakinantusias dalam 

melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang 

demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan 

kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan 



 

25 

 

menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa 

percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan 

program/kebijakan (Indiahono, 2009:31). 

d. Struktur Organisasi/Birokrasi 

Struktur organisasi/birokrasi sangat penting bagi implementasi 

kebijakan. Aspek ini terbagi mencakup dua hal penting, yaitu 

mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme 

implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar 

operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline 

program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja 

yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh 

siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. 

Sedangkan, struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin 

menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur 

organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan 

keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat 

(Indiahono, 2009:31). 

Keempat variabel di atas pada model implementasi kebijakan 

yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan 

yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. 

Semua faktor di atas saling bersinergi dalam mencapai tujuan. Salah 

satu variabel tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan, jika hal itu 

terjadi maka kebijakan yang ada bisa disebut tidak terlaksana dengan 

baik. Model dari George C. Edward III ini dapat digambarkan pada 

bagan berikut:  
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Model Implementasi oleh George C. Edward III   

Gambar I.1 Model Implementasi Kebijakan oleh George C. 

Edward III 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

Model implementasi ini adalah model paling klasik, yang 

dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada 1975. 

Model ini sering disebut sebagai A Model of the Policy Implementation 

Process (Model Proses Implementasi Kebijaksanaan). Dalam teorinya ini 

beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses 

implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan 

dilaksanakan. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 

berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja 

kebijakan publik (Nugroho, 2003:167). 

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99) 

mengemukakan enam variabel yang mempengaruhi kinerja 

implementasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik 

agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap 

para pelaksana. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari 

Sumber: Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik – Berbasis 

Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gaya Media, hlm.33 
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suatu argumen bahwa perbedaan-perbendaan dalam proses implementasi 

akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. 

 

 

Gambar I.2 Model Implementasi Kebijakn Van Meter dan Van 

Horn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik-Berbasis 

Dynamic Policy. Yogyakarta: Gajahmada Media. 

3. Model Implementasi Kebijakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis 

A. Gunn 

Model ini oleh para ahli sering disebut sebagai “the top down 

approach”. Menurut Hogwood and Gunn, untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perfect 

implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-

syarat itu adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak 

akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. 

b. Untuk pelaksanaan  program tersedia waktu dan sumber-sumber 

yang cukup memadai. 

c. Perpaduan sumber-sumber yang akan diperlukan benar-benar 

tersedia. 

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu 

hubungan kausalitas andal. 
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e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut 

dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Wahab, 2008:71-78). 

Jika semua syarat diatas dapat dilaksanakan maka implementasi 

kebijakan dapat dikatakan sempurna. Tapi, dalam kenyataan yang 

ditemui, jarang bahkan tidak ada sebuah kebijakan yang 

berjalan/terlaksana secara sempurna. Selalu ada hal yang membuat 

sebuah kebijakan mendapati sebuah masalah dalam pelaksanaannya. 

Pada pelaksanaan sebuah kebijakan, akan selalu ditemui berbagai 

masalah yang terkait kebijakan bahkan masalah diluar kebijakan tersebut 

namun mempengaruhi kebijakan tersebut. 

 

4. Model Implementasi Kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier 

Implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier lebih 

dikenal sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (A Framework 

for Imolementation Analysis). Mazmanian dan Sabatier 

mengklasifikasikan proses implementasi kebijkan ke dalam tiga variabel 

(Nugroho, 2008: 169-170). 

Variabel yang pertama adalah variabel independen, yaitu yang 

berkaitan dengan mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan 

dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan; keragaman 

obyek; perubahan seperti apa yang dikehendaki; dan presentase totalitas 

penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran. 

Variabel yang kedua adalah variabel intervening, yaitu variabel 

kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 

dangan indikator yaitu adalah kejelasan dan konsistensi tujuan; 

dipergunakannya teori kausal; ketepatan alokasi sumber dana; 
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keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana; aturan pelaksana dari 

lembaga pelaksana; perekrutn pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada 

pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses 

implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi 

dan teknologi, dukungan publik, sikap, dan komitmen dan kualitas 

kepemimpinan dari pejabat pelaksana. 

Variabel yang ketiga adalah variabel dependen, yaitu tahapan dalam 

proses implementasi dengan melalui lima tahapan, yaitu pemahaman dari 

lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunya kebijakan pelaksana, 

kebutuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan 

akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan 

dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat 

mendasar. 

5. Model Implementasi Kebijakan oleh G. Shabbir & Dennis A. 

Rodinelli 

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh G. Shabbir 

Cheema dan Dennis A. Rodinelli menggambarkan kerangka konseptual 

yang digunakan untuk analisis implementasi program-program 

pemerintah yang bersifat desentralistis. Ada empat kelompok variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program menurut 

G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rodinelli (Subarsono, 2005:101), 

yakni: 

a. Kondisi Lingkungan. 

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi 

kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan 

sosio-kultural serta keterlibatan penerima program. 

b. Hubungan Antar Organisasi. 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan 

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. 

c. Sumber Daya Organisasi. 
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Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik 

sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-

manusia (non human resources). 

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. 

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 

adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan 

mempengaruhi implementasi suatu program (Subarsono, 2005:101).  
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Sumber: Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan 

Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Gambar I.3 Model Implementasi Kebijakan G. Shabbir dan Dennis A. Rodinelli 
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Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. 

Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

impementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui 

kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur 

oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah 

Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk 

mendorong Pemerintah Daerah dalam program-program pembangunan 

dan pelayanan yang sejala dengan kebijaksanaan nasional. Khususnya 

untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi 

bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan 

pembukuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah mengandung tujuan yang 

berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupnya. Pengertian 

subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul 

Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yang dimaksud 

subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu 

perusahaan, dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk 

memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas 

(Subarsono, 2005:109). 

Pada konteks penelitian ini, variabel model implementasi yang sesuai 

untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 menurut 

peraturan menteri pendidikan di SMA Negeri 2 Pasuruan adalah: 1) Kondisi 

Lingkungan, 2) Hubungan Antar Organisasi, 3) Sumber Daya Organisasi, dan 4) 

Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana. 

 

I.5.3.  Pendidikan 

I.5.3.1.  Pengertian Pendidikan 

Dalam pengertian sempit, pendidikan adalah sekolah atau persekolahan 

(schooling). Pendidikan adalah pengaruh yang diupayakan dan direkayasa sekolah 

terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mereka mempunyai 

kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan 

dan tugas-tugas sosial mereka (Mudyaharjo, 2001:49). 
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Dalam pengertian luas pendidikan ialah sama dengan hidup. Pendidikan 

adalah segala situasi dalam hidup yang memengaruhi pertumbuhan seseorang. 

Pendidikan ialah pengelaman belajar oleh karena itu, pendidikan dapat pula 

didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang 

hidupnya (Mudyaharjo, 2001:45).  

Pendidikan menurut definisi alternatif atau luas terbatas adalah usaha 

dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kehiatan 

bimbingan, pengajaran yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang 

hayat untuk mempersiapkan murid agar dapat memainkan  peranan hidup 

sekarang atau yang akan datang. Pendidikan atau pengalaman belajar yang 

terprogram dalam bentuk pendidikan formal dan nonformal serta informasi di 

sekolah maupun luar sekolah yang bverlangsung seumur hidup bertujuan 

optimalisasi pertimbangan kemampuan individu agar kemudian hari dapat 

memainkan peran hidup secara tepat (Mudyaharjo,2002). 

 

I.5.3.2.  Unsur-unsur Pendidikan 

Unsur-unsur yang membangun terlaksananya aktivitas dalam dunia 

pendidikan ialah sebagai berikut: 

1. Pendidik atau Guru. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, meelatih, menilai, dan mengevaluasi murid peda 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

2. Murid 

Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
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3. Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar (Dakir, 2004:3). 

4. Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas pendidikan merupakan sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran dan kegiatan 

penunjang. Secara garis besar, fasilitas pendidikan pada umumnya dan 

fasilitas pembelajaran khususnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Lahan, sebidang tanah yang digunakan untuk mendirikan 

bangunan sekolah. 

b. Ruangan, yaitu tempat yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, kegiata penunjang, dan kegiatan 

administrasi. 

c. Perabot, yaitu seperangkat bangku, meja, lemari, dan sejenisnya 

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

kegiatan penunjang, dan kegiatan administrasi. 

d. Alat, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuat atau 

melaksanakan hal-hal tertentu bagi terselenggaranya kegiatan 

pembelajaran, kegiatan penunjang, dan kegiatan administrasi. 

e. Bahan praktik, yaitu semua jenis bahan alami dan buatan yang 

digunakan untuk praktik. 

f.     Bahan ajar, yaitu sumber bacaan yang berisi tentang ilmu 

pengetahuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada 

program normatif, adaptif, dan produktif, yang mencakup 

modul, yang terdiri atas buku pegangan, buku pelengkap, buku 

sumber (referensi), dan buku bacaan. 

g. Sarana olahraga, baik di dalam maupun di luar ruangan . 
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5. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala materiil dan stimuli di dalam dan di luar 

diri individu baik yang bersifat logis, psikologis, maupun sosial-kultural 

(Soemanto, 1998:84). 

 

I.5.4.  Kurikulum 

I.5.4.1.  Pengertian Kurikulum 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendididkan menyabutkan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

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

sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”. Menurut Mulyasa menyatakan kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi 

standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Spears (dalam Sulistyorini, 2009:39) menyatakan “the curriculum is looked as 

being composed of all the actual experience pupils have under school direction, 

writing a course of study become part of curriculum program”. 

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi pendidik 

kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan 

pembelajaran. bagi kepala sekolah dan komite sekolah berfungsi sebagai pedoman 

dalam melakukan supervisi atau pengawasan. Bagi murid kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman belajar. Bagi orang tua murid kurikulum berfungsi sebagai 

pedoman untuk membimbing anaknya belajar di rumah. 

 

I.5.4.2.  Peranan Kurikulum 

Menurut Oemar Hamalik (1990) terdapat tiga jenis peranan kurikulum 

yang dinilai sangat penting, yaitu: 

1. Peranan Konservatif 

Adalah peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, 

mentafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis 

dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu merupakan nilai-nilai positif 
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dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan sosial harus dapat 

mempengaruhi dan membimbing tingkah laku murid sesuai dengan visi, 

misi, dan tujuan pendidikan nasional. 

2. Peranan Kritis dan Evaluatif 

Adalah peranan kurikulum untuk menilai dan memilih neilai-nilai 

sosial-budaya yang akan diwariskan kepada murid berdasarkan kriteria 

tertentu. Asumsinya adalah nilai-nilai sosial-budaya yang ada dalam 

masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Peranan kritis dan 

evaluatif ditujukan untuk menghindarkan murid terkontaminasi oleh 

nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila. 

3. Peranan Kreatif 

Adalah peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun 

kegitan-kegiatan yang kreatif dan kontruktif sesuai dengan 

perkembangan murid dan kebutuhan masyarakat. 

 

I.5.5.  Kurikulum 2013 

I.5.5.1.  Pengertian Kurikulum 2013 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori 

pendidikan berdasarkan standar (stadard-based education) dan teori kurikulum 

berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan 

standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal seseorang, 

sedangkan kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar seluas-luasnya bagi murid menjadi hasil belajar bagi dirinya 

sesuai dengan karakteristik dan kemampuan awal yang dimilikinya. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muzamiroh, 2013:111) 

menegaskan bahwa Kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya mempersiapkan 

generasi Indonesia 2045 yaitu tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, sekaligus 

memanfaatkan populasi usia produktif yang jumlahnya sangat melimpah. 

Kurikulum 2013 diberlakukan mulai tahun 2013/2014 melalui pelaksanaan 
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terbatas secara bertahap, khususnya bagi sekolah yang siap melaksanakannya dan 

sekolah yang memiliki nilai akreditasi ‘A’.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 

Tahun 2013 tentang Kjerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Atas/Madrasah Aliyah. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.  

 

I.5.5.2.  Karakteristik Kurikulum 2013 

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 terencana dimana murid menerapkan apa yang 

dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat 

sebagai sumber belajar. 

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 

4.  Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 

5.  Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 

dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran 

6.  Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing 

elements) kompetensi dasar, dimana semua kompeetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi 

dinyatakan dalam kompetensi inti 

7.  Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi 

horizontal dan vertikal). 
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I.6.  Definisi Konsep 

Berikut ini merupakan definisi konsep, yaitu : 

1.  Kebijakan publik 

Adalah keputusan dari pemerintah dengan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah 

yang menjadi garis dasar untuk kepentingan seluruh masyarakat. 

2. Implementasi 

Adalah proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang diinginkan. 

3. Pendidikan 

Adalah usaha dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran yang berlangsung di 

sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan murid 

agar dapat memainkan  peranan hidup sekarang atau yang akan datang. 

4. Kurikulum 

Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai, tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

5. Kurikulum 2013 

Adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

 

I.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kulitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi 

sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh 

kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan 
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yang diperoleh dari situasi ilmiah 6 . Metode penelitian kualitatif adalah 

mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, 

siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadninya, dan dimana tempat 

kejadiannya7. 

Penelitian kualitatif dapat digunakan apabila peneliti ingin melakukan 

hal-hal sebagai berikut8: 

1. Memahami makna yang melandasi tingkah laku partisipan 

2. Mendeskripsikan latar dan interaksi partisipan 

3. Melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi informasi baru 

4. Memahami keadaan yang terbatas dan ingin mengetahui secara 

mendalam dan rinci 

5. Mendeskripsikan fenomena untuk menciptaka teori baru 

Dengan demikian penelit menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena peneliti ingin memahami keadaan dan ingin mengeksplor fenomena secara 

mendalam dan mendeskripsikan fenomena tersebut yang terkait dengan Kebijakan 

Menteri Pendidikan Tentang Perubahan Kurikulum 2013 Di Kota Pasuruan. 

 

I.7.1.  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif 

dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini akan 

mencoba menggambarkan sejelas mungkin mengenai suatu fenomena yang 

sedanng terjadi dan mencoba untuk mengungkap dalam penjabaran-penjabaran 

tertentu. Sebagaimana ditunjukkan, peneliti mencoba mengambarkan, 

meringankan kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. 9 Penelitian ini mencoba 

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada di lapangan mengenai 

                                                             
6 Djam’an S dan Aan K. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfa Beta. Hal 25 
7 Ibid hal 23 
8 Jonathan Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu. 

Hal 195 
9 Burhan Bungin. (2008,). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Persada Media Group. Hlm. 68 
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Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Perubahan Kurikulum 2013 Di Kota 

Pasuruan dari sudut pandang informan-informan sehingga penelitian ini bersikap 

objektif. 

 

I.7.2.  Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan tema, judul, dan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian hanya di satu tempat. Lokasi 

penelitian tersebut adalah di SMA Negeri 2 Pasuruan yang beralamatkan di Jalan 

Panglima Sudirman No. 163, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo Kota 

Pasuruan. 

Lokasi penelitian diatas dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:  

a. SMA Negeri 2 Pasuruan merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan kebijakan kurikulum 2013. Salah satu sekolah terbaik 

yang belum bisa secara penuh menerapkan perubahan kurikulum 

2013. 

b. Kurikulum 2013 dianggap menjadi beban baru bagi murid dalam 

aktivitas belajar mengajar dalam akademis maupun non-akademis 

 

I.7.3.  Teknik Penentuan Informan 

Informan merupakan kunci dari keberhasilan suatu penelitian yang 

memberi suatu informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini teknik 

pengambilan informan yang dilakukan dengan purposive artinya, peneliti memilih 

orang-orang tertentu yang dianggap peneliti mengetahui tentang kebijakan 

kurikulum 2013 yang menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Dilanjutkan dengan teknik snowball yaitu dengan mencari 

informan selanjutnya untuk mendapatkan variasi dalam kerincian data dengan 

teknik snowball ini pemilihan informan diperoleh atas rekomendasi dari informan 

utama yang telah ditentukan sebelumnya melalui teknik purposive. Adapun 

informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 

2. WaKa Kurikulum SMA Negeri 2 

3. Guru IPA 
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4. Guru IPS 

5. Guru Bahasa 

6. Guru Bimbingan Konseling 

7. Murid 

 

I.7.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenisnya, data digolongkan menjadi dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari informan penelitian seperti wawancara. Sedangkan data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh informan. Data 

sekunder tersebut didapat melalui orang lain atau dokumen yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan penelitian dapat dilakukan 

melalui: 

1. Wawancara 

Proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya 

yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaandengan orang yang diwawancarai (interview) 

(Burhan Bungin, 2012:155) 

2. Observasi 

Penelitian ini menggunakan observasi yaitu pegamatan terhadap 

suatu objek yang diteliti baik secara langsung untuk memperoleh data. 

Penilit langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivits 

yang ada di lokasi peneliatian. 

3. Dokumentasi 

Selain menggunakan teknik wawancara dan obeservasi, teknik 

pengumpulan data penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Dokumen tersebut dapat berupa foto, artikel, 

laporan, serta lampiran yang mendukung pada penelitian. 
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I.7.5.  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

dalam penelitian itu sendiri. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, dan 

membuat kesimpulan atas temuanya10. 

Penelitian kualitatif yaitu human instrumen harus divalidasi untuk 

memastikan kepahaman peneliti tentang metodologi penelitian kualitatif, kesiapan 

peneliti untuk memasuki objek penelitian, teori yang digunakan, serta 

pengetahuan mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Tujuannya 

agar menemukan fakta-fakta yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan 

penelitian. 

 

I.7.6.  Teknik Analisis Data 

Analasis data dalam penelitian kualitatif , dilakukan pada saat 

pegumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reuction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Dalam melakukan penelitian peneliti dihadapkan pada suatu 

masalah, yaitu data yang semakin banyak, komplek, dan rumit. Semakin 

banyak, kompleks serta rumitnya data maka perlu dilakukan analisis 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, berfokus pada hal-hal penting, yang sesuai dengan tema 

dan polanya. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas, 

dan memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. 

 

                                                             
10 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfa Beta. Hal 

222 
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah reduksi data yaitu data 

display (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

digunakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flow chart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka peneliti dengan 

mudah untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah difahami tersebut. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

 

I.7.7.  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian, uji keabsahan data sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berbeda 

dengan validitas, reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas 

data atau temuan. Pada penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (obyektifitas). 

1. Credibility 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data terhadap hasil penelitian 

kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 

dengan teman, analisis kasus negatif, dan mengecek. 

2. Tranferability 

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif maka 

peneliti dalam memberikan laporan harus uraian rinci, jelas, sistematis, 
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dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca mejadi jelas atas 

penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh 

gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil 

penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut 

memenuhi transferability. 

3. Depanability 

Pada penelitian kualitatif depenability juga biasa disebut dengan 

reliabitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor 

independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

penelitian dalam melakukan penelitian. 

4. Konfirmability 

Pengujian ini dalam penelitian kualitatif tersebut juga dengan uji 

obyektivitas penelitian. Menguji konfirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


