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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kurikulum sangat diperlukan dalam dunia pendidikan karena 

kurikulum merupakan landasan paling pokok dalam pendidikan. Selain itu, 

kurikulum dapat menunjang dalam ketercapain tujuan pendidikan. Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Dengan adanya kurikulum ini, maka pendidikan dapat ditentukan arah 

dan tujuannya dalam pembelajaran. Seluruh kegiatan dalam pendidikan 

mengacu pada kurikulum yang ditetapkan. Sistem pendidikan di Indonesia, 

tujuan pendidikan bersumber kepada falsafah bangsa Indonesia. Dari masa  ke 

masa dunia pendidikan di Indonesia sudah mengalami beberapa 

perkembangan dan perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan yang 

dilakukan pada kurikulum di Indonesia bertujuan untuk menyesuaikan dan 

mengembangkan pendidikan Indonesia ke arah kualitas pendidikan yang lebih 

baik dan sejalan mengikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi.  
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Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Di abad 21 ini, siswa menghadapi 

perkembangan zaman yang begitu cepat seperti perkembangan teknologi, ilmu 

pengetahuan, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga siswa dituntut untuk 

belajar lebih banyak dan proaktif agar mereka memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan/keahlian yang memadai. 

Memenuhi tuntutan di abad 21 tersebut, maka sangat diperlukan 

perubahan dan pengembangan kurikulum yang mampu mengikuti perubahan 

zaman dan perubahan peserta didik. Maka dari itu, muncul kurikulum 2013 

yang telah diberlakukan pada tahun ajaran 2013/2014 pada bulan juli. 

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pembelajaran yang aktif dan 

mandiri. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kurikulum 2013 : 

1. Penyusunan silabus ditanggung oleh pemerintah, beban guru dikurangi 

agar tidak melebihi tanggung jawab yang dimiliki. 

2. Buku-buku disiapkan oleh pemerintah secara seragam, sehingga para 

guru lebih khusuk mengajar atau meningkatkan proses pembelajaran. 

3. Desain kurikulum 2013 minimum, terdiri dari kompetensi inti, lalu 

kompetensi dasar, sekolah dapat mengembangkan menjadi lebih 

bagus. 

4. Dalam kurikulum 2013 ditentukan dulu SKL nya. 
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5. Ditingkat SD, tidak ada UN. Penilaian dihasilkan dari laporan hasil 

belajar yang diberikan setiap semester. 

6. Guru dituntut menguasai banyak pengetahuan umum karena metode 

mengajar ditekankan praktik lapangan. 

7. Mata pelajaran yang diberikan siswa lebih simple karena beberapa 

mata pelajaran akan diintegrasikan. Misalnya, di SD, IPA dan IPS 

diintegrasikan ke dalam mapel lain. 

8. Penilaian berdasarkan proses dan hasil, portofolio menjadi point 

penting dalam penilaian di kurikulum 2013. 

 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan siswa. Sehingga dengan proses pembelajaran 

tersebut akan menghasilkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

tentu saja dengan penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi. 

Dasar pertimbangan penetapan struktur kurikulum 2013 adalah sebagai 

berikut : 

1. Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, 

pengetahuan, keterampilan) 

2. Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki 

kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. 
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3. Bahasa Indonesia sebagai penghela maple lain (sikap dan keterampilan 

bahasa) 

4. Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama 

(saintifik) melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dll 

5. Bermacam jenis konten pembelajaran di ajarkan terkait dan terpadu 

satu sama lain (cross curriculum atau integrated curriculum ), konten 

ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten 

pembelajaran lainnya. 

6. Tematik integratif untuk kelas I – IV SD 

7. TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran lain. 

8. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge 

9. Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, permintaan, 

antar minat dan pendalaman minat. 

10. SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar 

– dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

11. Penjurusan di SMK tidak terlalu detil (sampai bidang studi), 

didalamnya terdapat pengelompokkan peminatan dan pendalaman. 

 

Salah satu dasar pertimbangan penetapan struktur kurikulum 2013 

disebutkan bahwa TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran lain. Ditengah perkembangan dan 
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kemajuan informasi dan teknologi dunia, pembelajaran abad 21 pun mengarah 

ke literacy informasi yang mempersyaratkan untuk berbasis TIK. 

Pembelajaran berbasis TIK sebagai sebuah mata pelajaran di SD, SMP, dan 

SMA mengharuskan kepada peserta didik atau siswa untuk melek teknologi 

termuktahir termasuk di dalamnya bagaimana mengoperasikan Office Word, 

membuka internet, pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Tetapi, di 

dalam kurikulum 2013 TIK telah ditiadakan dan tidak akan ada dalam struktur 

mata pelajaran di sekolah. Mata pelajaran TIK telah diintegrasikan dalam 

keseluruhan mata pelajaran sebagai media pembelajaran, sehingga 

menimbulkan kekhawatiran terhadap peran dan tugas guru TIK dalam 

implementasi kurikulum 2013. 

TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran lain sesuai dengan salah satu tujuan pedoman 

pembelajaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013, pada lampiran IV 

tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. Tujuan 

pedoman pembelajaran tersebut adalah :  

1. Memfasilitasi guru secara individual dan kelompok dalam 

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

melaksanakan pembelajaran dalam berbagai modus, strategi, dan 

model untuk muatan dan/atau mata pelajaran yang diampunya. 
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2. Memfasilitasi satuan pendidikan dalam merintis atau melanjutkan 

pengelolaan kurikulum dengan menerapkan sistem kredit semester 

sebagai perwujudan konsep belajar tuntas sesuai dengan kesiapan 

masing-masing. 

3. Memfasilitasi guru secara individual atau kelompok dalam 

mengembangkan teknik dan instrumen penilaian hasil belajar dengan 

pendekatan otentik untuk muatan dan/atau mata pelajarannya. 

4. Memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses 

pendidikan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai 

karakteristik peserta didik dan dalam memfasilitasi peserta didik untuk 

memilih dan menetapkan program peminatan, serta memfasilitasi guru 

BK atau konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta 

didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau 

psikososial. 

Dengan pengintegrasian TIK ke dalam mata pelajaran lain, guru harus 

mampu mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

melaksanakan pembelajaran dalam berbagai modus, strategi, dan model untuk 

muatan dan/atau mata pelajaran yang diampunya.  

Pengamatan pendahuluan dilakukan di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 3 di Salatiga dengan melakukan wawancara singkat dengan beberapa 

guru. Setelah bertanya kepada beberapa guru TIK/KKPI, ternyata meraka 
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khawatir dengan peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam implementas 

kurikulum 2013. Dalam implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran TIK 

tidak lagi sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran bagi 

mata pelajaran lain. Hal ini menyebabkan guru-guru TIK bingung dengan 

peran dan tugas mereka jika TIK bukan sebagai mata pelajaran lagi.  

Kemudian bertanya kepada guru-guru selain TIK, jika memang TIK sebagai 

media pembelajaran bagi mata pelajaran lain, bagaimana teknis pelaksanaan 

guru-guru selain TIK menggunakan TIK ke dalam mata pelajaran yang 

diampu. Padahal TIK itu luas, tidak hanya bisa saja menggunakan komputer 

dan aplikasi yang sudah biasa digunakan seperti Microsoft Office dan lain 

sebagainya. Kemampuan dalam mengintegrasikan TIK ke dalam mata 

pelajaran yang digunakan sebagai media pembelajaran harus lebih 

dieksplorasi lagi. Sedangkan, menurut guru-guru selain TIK mengaku 

kemampuan mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran yang diampu 

belum cukup memadai dikarenakan perkembangan TIK yang pesat dari hari 

ke hari. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka muncul 

gagasan dalam penelitian ini dengan judul “Dampak Implementasi Kurikulum 

2013 terhadap Mata Pelajaran TIK dan Pengintegrasiannya ke dalam Mata 

Pelajaran Lain di SMA Negeri kota Salatiga”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, permasalahan pokok 

yang akan dikaji adalah “apa saja dampak implementasi Kurikulum 2013 

terhadap mata pelajaran TIK dan pengintegrasiannya ke dalam mata pelajaran 

lain di SMA Negeri kota Salatiga”. Untuk mengkaji permasalahan tersebut 

dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam implementasi 

Kurikulum 2013? 

1.2.2. Bagaimana guru mata pelajaran selain TIK/KKPI 

mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran yang diampu?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak 

implementasi kurikulum 2013 terhadap mata pelajaran TIK dan 

pengintegrasiannya ke dalam mata pelajaran lain di SMA Negeri kota Salatiga 

Secara khusus, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1.3.1. mengetahui bagaimana peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam 

implementasi Kurikulum 2013; dan 

1.3.2. mengetahui bagaimana guru mata pelajaran selain TIK/KKPI 

mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran yang diampu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis ataupun secara praktis bagi semua pihak, diantaranya: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pendapat dari Sukemi 

dalam artikel kurikulum 2013 yang berjudul “Guru dan Kurikulum 

2013” bahwa guru berperan besar dalam mengimplementasikan 

tiap proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Guru ke depan 

dituntut tidak hanya cerdas tapi juga adaptip terhadap perubahan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru, diharapkan hasil penelitian ini berguna agar guru 

mampu melaksanakan dan menerapkan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk membantu dalam mengembangkan pendidikan di 

sekolah, terutama mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan 

kurikulum 2013. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Untuk tidak memperluas area pembahasan, perlu adanya batasan-

batasan untuk menyederhanakan masalah, yaitu : 

1.5.1. Peran dan tugas guru TIK/KKPI dalam implementasi kurikulum 

2013 di SMA Negeri kota Salatiga. 

1.5.2. Cara guru mata pelajaran selain TIK/KKPI mengintegrasikan TIK 

ke dalam mata pelajaran yang diampu. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Kajian Pustaka. Berisi tentang teori-teori yang menjadi 

landasan/acuan dalam penelitian, mulai dari kurikulum, kurikulum 2013, 

pengintegrasian TIK ke dalam mata pelajaran lain, dan peran dan tugas guru 

TIK/KKPI. 

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis penelitian, objek 

penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik 

analisis data, dan metode verifikasi data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang hasil analisis 

data dan pembahasan.  

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


