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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melihat sejauh mana 

pemahaman mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD dalam memahami 

Kurikulum 2013 revisi 2017 dan menerapkan dalam pembelajaran sederhana di 

kampus. Analisis pemahaman ini dilihat dari segi pemahaman akan pendekatan, 

penilaian dan perangkat pembelajaran yang dibuat. Ketika calon guru bisa 

memanfaatkan perangkat pembelajaran maka pembelajaran akan berjalan lancar. 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah mengetahui 

tingkat pemahaman calon guru SD mengenai Kurikulum 2013 revisi 2017 di 

Universitas PGRI Semarang dan menjadi dasar dalam pengembangan modul 

pembelajaran Kurikulum 2013 untuk calon guru SD pada penelitian selanjutnya. 

Metode yang akan diterapkan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah 

metode kualitatif dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan 

rumusan masalah dekriptif. Penelitian ini menitikberatkan analisis pemahaman 

Kurikulum 2013 pada calon guru SD di Universitas PGRI Semarang. Objek yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah calon guru sekolah dasar di Universitas PGRI 

Semarang. Penentuan sumber data dilakukan dengan purposive. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa PGSD yang berjumlah 102 mahasiswa terdapat 

sebanyak  13 mahasiswa (12,7%) memiliki pemahaman kurikulum 2013 versi 

2017 pada kualifikasi tinggi, 29 mahasiswa (28,5%) memiliki pemahaman 

kurikulum 2013 versi 2017 pada kualifikasi sedang, dan 60 mahasiswa (58,8%) 

memiliki nilai pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 pada kualifikasi rendah. 

Pemahaman calon guru SD terkait dengan pendekatan saintific pada kurikulum 

2013 versi 2017 dapat dideskripsikan sebagai berikut: pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintific 2013 berpola 5 M yaitu: 

mengamati, menanya, mengeksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

 

Kata kunci: Calon guru SD, Kurikulum 2013 revisi 2017 
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ABSTRACT 

 

 

This research is motivated by the need to see the extent to which the 

understanding of PGSD students as prospective elementary school teachers in 

understanding the 2013 Curriculum revision in 2017 and apply in simple learning 

on campus. Analysis of this understanding in terms of understanding of the 

approaches, assessments and learning tools are made. When prospective teachers 

can take advantage of learning tools, learning will run smoothly. 

The objective of this research is to know the level of understanding of 

prospective elementary school teachers on the 2013 Curriculum 2017 revision at 

PGRI University of Semarang and become the basis for the development of 

learning module of Curriculum 2013 for prospective elementary teachers in 

subsequent research. 

The method that will be applied in the achievement of the objective is 

qualitative method by using survey method by using formulation of descriptive 

problem. This research focuses on understanding understanding of Curriculum 

2013 on prospective elementary school teachers at PGRI University of Semarang. 

The object chosen in this research is prospective elementary school teacher at 

PGRI University of Semarang. Determination of data source is done by purposive. 

Based on the results of the study and discussion in Chapter IV, it can be 

concluded that the students of PGSD numbered 102 students there are 13 students 

(12.7%) have an understanding of curriculum 2013 2017 version in high 

qualification, 29 students (28.5%) have an understanding of curriculum 2013 

version 2017 in medium qualifications, and 60 students (58.8%) have a value 

understanding of 2017 2013 curriculum in low qualifications. The understanding 

of prospective elementary teachers related to the saintific approach in the 2013 

curriculum of 2017 version can be described as follows: learning done by using 

the 2013 Saintific approach patterned 5 M that is: observing, asking, 

experimenting, associating, and communicating. 

 

Keywords: Elementary teacher candidate, Curriculum 2013 revision 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kualitas untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang ada, salah satunya melalui pendidikan. Hal yang dilakukan sejalan 

dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang 

menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang beradab dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, pemerintah telah mengembangkan kurikulum 

tahun 2013 yang diharapkan dapat membekali anak-anak Indonesia menuju persaingan yang 

semakin ketat. Tujuan Kurikulum 2013, yaitu 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 (Permendikbud No. 67 Tahun 2013). 

Penerapan kurikulum 2013 ini juga hendaknya dipahami oleh mahasiswa PGSD 

sebagai calon guru SD. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini yang menekankan pada 

penggunaan scientific approach dan autentik assessment. Scientific approach merupakan 

pendekatan yang memfasilitasi siswa untuk aktif mencari penengetahuan baru secara 

mandiri melalui proses melakukan pengamatan, bertanya, melakukan percobaan, mengolah 

data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, 

menalar, kemudian menyimpulkan, dan terahir mencipta. Sedangkan autentik assessment 

merupakan penilaian yang tidak hanya mengukur hasil, akan tetapi lebih menekankan untuk 

mengukur proses dilakukan oleh siswa.  

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini, melihat sejauh mana pemahaman 

mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD dalam memahami Kurikulum 2013 revisi dan 

menerapkan dalam pembelajaran sederhana di kampus. Analisis pemahaman ini dilihat dari 

segi pemahaman akan pendekatan, penilaian dan perangkat pembelajaran yang dibuat. 

Ketika guru bisa memanfaatkan perangkat pembelajaran maka pembelajaran akan berjalan 

lancar. Perangkat pembelajaran yang akan dianalis meliputi silabus, RPP, instrumen 
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penilaian dan media pembelajaran. Menurut Seels dan Richey dalam Arsyad (2014:8) 

menyatakan bahwa sumber belajar adalah sumber-sumber yang mendukung belajar 

termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran. Berdasarkan definisi di 

atas, maka sumber belajar dan media pembelajaran memiliki kesamaan fungsi. Pemanfaatan 

media pembelajaran bertujuan merangsang siswa untuk belajar. Briggs dalam Yusufhadi 

Miarso (2007: 457) menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana untuk 

memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Media 

pendidikan/pembelajaran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

   Menurut Supriyadi (2011 : 55) bahwa kegiatan proses mengajar-belajar selayaknya 

dipandang sebagai sebuah sistem kegiatan yang memproses input, yakni para siswa yang 

diharapkan terdorong secara intrinsik untuk melakukan belajar aneka ragam materi 

pelajaran yang disajikan di kelas. Hasil yang diharapkan dari proses mengajar-belajar ini 

adalah output berupa para siswa yang telah mengalami perubahan positif baik dimensi ranah 

cipta, rasa, maupun karsanya. Sehingga cita-cita menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas akan tercapai. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis mengenai pemahaman kurikulum 2013 

revisi 2017 pada calon guru SD sangat dibutuhkan dalam rangka pengimplementasian 

Kurikulum 2013 revisi 2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai pemahaman kurikulum 2013 revisi 2017 pada calon guru SD, khususnya pada 

mahasiswa PGSD di Universitas PGRI Semarang.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Belum dilakukan analisis pemahaman Kurikulum 2013 revisi 2017 pada calon guru 

SD di Universitas PGRI Semarang.  

2. Guru kesulitan menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 revisi 2017. 

 

C. Fokus Permasalahan 

Bagaimana pemahaman calon guru SD terkait kurikulum 2013 revisi 2017 di Universitas 

PGRI Semarang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat pemahaman calon guru SD mengenai Kurikulum 2013 revisi 

2017 di Universitas PGRI Semarang. 
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2. Menjadi dasar dalam pengembangan modul pembelajaran K 13 revisi 2017 untuk 

calon guru SD pada penelitian selanjutnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan analisis awal mengenai pemahaman calon 

guru SD terkait kurikulum 2013 revisi 2017 di Universitas PGRI Semarang. 

2. Manfaat Praktis : 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Universitas 

  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan bagi 

universitas dalam menyusun modul pembelajaran K13 revisi 2017 bagi calon guru 

SD. 

b. Dosen 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dalam penyampaian materi 

Kurikulum 2013 revisi 2017 pada calon guru SD. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kurikulum 2013 

 Kurikulum  2013  disesuai  dengan  Standar Kompetensi Lulusan yang 

mencakup pengembangan  ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan  yang  dielaborasi  

untuk  setiap  satuan  pendidikan.  Karakteristik  proses  pembelajaran  tematik  integratif  

di  Sekolah  Dasar disesuaikan  dengan  tingkat  perkembangan  peserta  didik.  Proses 

pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara 

utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah 

lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi 

yang mencerminkan keutuhan penguasaan  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan.  

 Penilaian proses pembelajaran menggunakan authentic assesment yang 

menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh.  Scientific  approach  lebih  

ditekankan bagi  pembelajaran  tematik  di  sekolah  dasar  berbasis  

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry  learning).   

B. Teaching Material 

  Teaching material atau perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sarana 

yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran dikelas, sebagai 

penunjang proses pembelajaran agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Teaching 

material yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran 

tematik integratif berbasis scientific approach yang terdiri dari (a) silabus, (b) rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan LKS yang diperuntukkan bagi siswa  SD. 

Penjelasan teaching material tersebut diuraikan berikut ini: (a) Silabus, adalah rencana 

pembelajaran yang mencakup pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, 

yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, 

kegitan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pada penelitian ini materinya adalah 

pecahan untuk kelas V SD. (b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), adalah suatu 

rencana yang berisi prosedur atau langkah-langkah kegiatan guru dan peserta didik yang 

disusun secara sistematis untuk digunakan guru sebagai pedoman dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di dalam kelas selama satu kali pertemuan atau satu kali tatap muka. 
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RPP ini terdiri atas beberapa komponen utama antara lain (1) standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SK dan KD), (2) indikator-indikator,  (3) materi pelajaran, (4) 

kegiatan pembelajaran dan (5) sumber pembelajaran. (c) Lembar kerja siswa adalah 

lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa yang digunakan untuk 

mengoptimalkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kegiatan belajar siswa di sekolah 

maupun di rumah. 

1. Silabus 

  Silabus adalah perangkat yang mengatur seluruh kegiatan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas sampai penilaian hasil belajar dalam suatu pembelajaran. Hal 

tersebut senada dengan pendapat Nunan (2002: 6) mengungkapkan “a syllabus is a 

statement of content which is used as the basis for planning courses of various kinds, 

and that the task of the syllabus designer is to select and grade this content.” Silabus 

merupakan suatu pernyataan atau isi yang digunakan sebagai dasar berbagai jenis 

program perencanaan, tugas dari perancang silabus adalah memilih isi dari 

perencanaan yang akan dibuat.  

  Hess, Whittington & Susie (2013: 67) menuliskan, "The syllabus is often the 

initial communication tool that students receive and is often the most formal 

mechanism for sharing information with students regarding the course". Silabus 

adalah alat komunikasi awal agar siswa dapat menerima pembelajaran dan merupakan 

mekanisme formal dalam berbagi informasi dengan siswa mengenai pembelajaran 

hari ini. Sedangkan Fulcher (2000: 25) menjelaskan bahwa, “The syllabus sets the 

stage for the work that is to be completed, and clarifies expectations. As a "written 

contract" between two parties, the syllabus is a road map for the success of all parties 

concerned.” Silabus menetapkan target dan harapan mengenai pekerjaan yang harus 

diselesaikan. Sebagai juga dianggap sebagai "kontrak tertulis" dan peta jalan untuk 

keberhasilan semua pihak yang terkait. Spooner et.al (2007: 108) menyebutkan bahwa 

terdapat sebuah desain universal untuk pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru 

agar dapat memodifikasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang di desain tersebut 

dapat diberlakukan kepada semua peserta didik, baik peserta didik yang normal 

maupun peserta didik yang mempunyai berkebutuhan khusus.  

   Silabus merupakan sebuah organisasi yang berpusat pada topik yang akan 

dibahas, jadwal kegiatan yang akan dilakukan, soal tes dan cara penilaiannya. Hal ini 

ditegaskan oleh pendapat Hess, Whittington & Susie (2003: 23) bahwa,” the syllabus 

is organizational and centered around a schedule of assignments, tests, and topics.” 
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Dalam silabus terdapat beberapa kompinen yang harus dipenuhi. Komponen tersebut 

sesuai dengan Kurikulum 2013 yang disesbutkan dalam Permendikbud Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standard Proses adalah terdiri dari (1) Identitas mata pelajaran, 

(2) Identitas Sekolah, (3) Kompetensi Inti, (4) Kompetensi Dasar, (5) Tema, (6) 

Materi Pembelajaran, (7) Kegiatan Pembelajaran, (8) Penilaian, (9) Alokasi Waktu 

dan (10) Sumber Belajar. Kunandar (2013: 4) menjelaskan bahwa pengembangan 

silabus ini berdasarkan dengan standard kompetensi lulusan dan standard isi dan 

silabus ini digunakan sebagai acuan dalam acuan mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

   Dalam pengembangan silabus terdapat beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan menurut Hidayat (2013, 102-103). Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1) Ilmiah, keseluruhan materi dan aktivitas pembelajaran yang menjadi konen dalam 

silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

2) Relevan, adanya kesesuaian antara cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran serta 

urutan penyajian materi dalam silabus dengan tingkat perkembangan anak, baik 

fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 

3) Sistematis, dalam rangka menjcapai kompetensi yang diharapkan terdapat 

komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional. 

4) Konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi inti, indikator, 

materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 

5) Memadai, terdapat cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber 

belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi 

dasar. 

6) Aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, 

teknologi, dan seni dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 

7) Fleksibel, komponen silabus dapat mengakomodasi secara keseluruhan dari 

keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di 

lingkungan sekolah dan tuntutan masyarakat. 

 Silabus yang baik harus sesuai dengan komponen-komponen serta prinsip-prinsip 

yang disebutkan di atas, oleh karena itu perlu diperhatikan petunjuk langkah 

pengambangan silabus di antaranya yaitu menentukan kompetensi inti, menentukan 

kompetensi dasar, merumuskan indikator, menentukan materi pembelajaran, 

mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan menentukan jenis penilaian.  
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2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

   RPP merupakan suatu rancangan pembelajaran yang menjadi pegangan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Takahashi (2011: 2), “Lesson plans provide classroom 

teachers with important resources for establishing lesson goals, deliberating about 

available resources and designing activities accordingly.” Senada dengan pendapat di 

atas Amini (2011: 9) juga menuliskan, “the lesson plan consists of a set of recursive 

phases through which students not only gain linguistic competence but also discourse 

and communicative competences through useful activities pertinent to their life, 

interest, as well as current and future endeavors.” RPP terdiri dari satu set fase di 

mana siswa tidak hanya mendapatkan kompetensi linguistik tetapi juga kompetensi 

wacana dan komunikatif melalui kegiatan yang bermanfaat yang berkaitan dengan 

kehidupan mereka. 

   Sayre (2006: 86) menyatakan sebelum merencanakan langkah pembelajaran, 

menentukan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 

Setelah itu dirancanglah beberapa langkah, di antaranya yaitu (1) melakukan 

brainstorming, (2) membantu peserta didik dalam brainstorming, (3) membantu 

peserta didik melakukan aktivitas bersama, (4) mendorong peserta didik berdiskusi, 

(5) peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan kemudian kerja secara 

kolaboratif, (6) peserta didik menganalisis materi, (7) memberikan kesempatan 

kepada setiap pasangan kolaboratif untuk membacakan hasil kerjanya dan guru 

memfasilitasi diskusi, debat, pernyatan-pernyataan, dll., (8) meminta peserta didik 

untuk mengevaluasi dan membandingkan hasil kerjanya dengan kelompok lain atau 

memberikan peserta didik tugas rumah (Pekerjaan Rumah) sebagai penilaian diri dan 

peserta didik diminta untuk menyiapkan diri untuk berbagi tentang hasil kerjanya di 

dalam kelas pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan komponen pada RPP menurut 

Kunandar (2013: 5-6) meliputi: 1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, 2)  

identitas mata pelajaran atau tema/sub tema, 3) kelas/semester, 4) materi pokok,  5) 

alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan, 6) tujuan pembelajaran, 7) 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 8) materi pembelajaran, 9) 

metode pembelajaran, 10) media pembelajaran, 11) sumber belajar, 12) langkah-

langkah pembelajaran dalam setiap tahapan, dan 13) penilaian hasil pembelajaran.  

  Setiap RPP disusun untuk setiap KD yang dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. RPP menjadi acuan guru selama mengajar di kelas. sehingga 
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penyusunan dari pada RPP harus lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk ikut berpatisipasi aktif serta dapat menunjang munculnya 

kreativitas dan kemandirian peserta didik lengkap dengan perkembangan fisik 

maupun psikologis peserta didik. Menurut Moosnri dan Pattanajak (2013: 1064) 

menyebutkan bahwa perencanaan pembelajaran akan membantu guru dalam mengatur 

dan menjalankan aktivitas di kelas. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dan didiskusikan, di antaranya yaitu (1) masalah apa yang akan menjadi 

pembuka kelas, (2) materi untuk menyelesaikan masalah konstruksi yang berasosiasi 

dengan situasi masalah yang open-ended, (3) dugaan teknik yang digunakan oleh 

peserta didik dalam penyelesaian masalah, (4) jenis pertanyaan yang akan ditanyakan 

di kelas, (5) cara membagi waktu agar tepat, dan (6) Bagaimana mengakhiri 

pembelajaran.  

 Kunandar (2013: 7) juga menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang berkualitas 

harus didahului dengan persiapan mengajar yang baik. Oleh karena itu. dalam 

persiapan mengajar guru juga harus memperhatikan tiga prinsip kreatif yang 

disebutkan oleh Davis (2010: 21) yaitu  

1) siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran,  

2) membantu siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan, dan  

3) menjadikan pelajaran sebagai nuansa bercerita secara kreatif. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat membangun pengetahuannya mengikuti skema alur cerita yang dibuat 

oleh guru.  

   Sesuai dengan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 prinsip-prinsip 

pengembangan RPP di antaranya yaitu: 1) memperhatikan perbedaan individual 

peserta didik, 2) melibatkan partisipasi aktif peserta didik, 3) pembelajaran berpusat 

pada peserta didik, 4) mengembangankan budaya membaca dan menulis, 5) 

memberikan umpan balik dan tindak lanjut, 6) adanya keterkaitan dan keterpaduan, 7) 

mengakomodasi pembelajaran tematik integratif, serta 8) adanya penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

   Berdasarkan pemaparan mengenai komponen dan prinsip-prinsip dalam 

penyususnan RPP tersebut, maka terdapat beberapa kriteria yang dapat dirumuskan 

untuk menjadi RPP yang baik. kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Identitas mata pelajaran yang meliputi kelengkapan identitas dan cakupan waktu 

yang dialokasikan. 
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2) Rumusan indikator. Hal ini meliputi kesesuaian rumusan indikator dengan tujuan 

dan keterwakilan dari masing-masing KI dan KD. 

3) Pemilihan materi. Hal ini meliputi kebenaran fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan 

keterampilan serta disusun sesuai materi dan karakteristik peserta didik. 

4) Metode pembelajaran, yaitu kesesuaian metode dan strategi yang digunakan 

dengan tujuan pembelajaran dan  pemberdayaan peserta didik dan lingkungan 

sekitar. 

5) Kegiatan pembelajaran, yaitu kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan yang dipakai dan materi yang akan disampaikan. 

6) Penilaian hasil belajar. Hal ini meliputi kesesuaian butir instrumen dengan tujuan 

pembelajaran, keberadaan dan kejelasan petunjuk pengerjaan soal. 

7) Kebahasaan. Hal ini meliputi ketepatan dan kejelasan dalam berbahasa sesuai 

kaidah yang benar. 

8) Penggunaan scientific approach. Dalam hal ini RPP mampu menjalankan langkah-

langkah scientific approach sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. 

9) Pengembangan karakter kepedulian dan kedisiplinan. Hal ini meliputi kesesuaian 

RPP dalam membangun karakter kepedulian dan kedisiplinan. 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

  Lembar kerja siswa adalah lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa dan 

meningkatkan kegiatan belajar siswa di sekolah maupun di rumah.  Sesuai dengan 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 LKS mengacu pada materi pokok sesuai dengan 

Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan atau diprogramkan yang berfungsi untuk 

mengukur kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan mendorong budaya siswa agar 

tekun dan rajin belajar. Komponen yang terdapat dalam LKS antara lain: 

1) Format LKS yang meliputi Judul LKS dan kesesuaian format dengan langkah 

kerja. 

2) Tujuan yang meliputi kesesuaian tujuan dan langkah kegiatan, 

3) Langkah-langkah kerja sesuai dengan pendekatan yang digunakan, 

4) Indikator, yaitu kesesuaian indikator dalam RPP dengan tujuan kegiatan dalam 

LKS, 

5) Karakter. LKS juga harus memuat karakter yang dikembangkan yaitu kepedulian 

dan kedisiplinan. 
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6) Tampilan. Hal ini meliputi kesesuaian tampilan dengan materi yang diajarkan. 

7) Bahasa. Hal ini meliputi ketepatan dan kejelasan dalam berbahasa sesuai kaidah 

yang benar dan jenjang kelas pengguna. 

8) Prosedur kerja, terdapat langkah-langkah kerja yang sesuai dengan pendekatan 

scientific dan jenjang kelas. 

C. Tematik Integratif 

 Kemendikbud (2013: 137) menyatakan bahwa pembelajaran tematik integratif 

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan 

dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna 

berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. 

Dengan demikian pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik 

seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. 

 Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta 

didik akan memahami konsep-konsep melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya (Hidayat, 2013: 147). 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

integratif adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa 

kompetensi dasar atau materi dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema tertentu yang 

dikaitkan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari di lingkungan peserta didik. 

D. Scientific Approach 

 Pendidikan bukan hanya bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan. 

Namun, pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan 

ketrampilan serta perkembangan diri anak. Kemampuan atau kompetensi ini diharapkan 

dapat dicapai melalui berbagai proses pembelajaran di sekolah salah satunya melalui 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada peserta didik (student centered approach). Di dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan 

bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, 

berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di 

sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju 
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abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau 

akan mengalami empat tahap perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-

operasional, operasional konkrit, dan operasional formal (Permendikbud nomor 81 A 

Tahun 2013). 

 Langkah-langkah pembelajaran melalui pendekatan saintifik dalam proses 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan menggunakan 

pendekatan saintifik. Proses pembelajaran saintifik menyentuh tiga ranah pembelajaran, 

yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada saat mengimplementasikan langkah-

langkah pembelajaran, guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang dipersiapkan 

sebelum proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran, 

memotivasi peserta didik sehingga peserta didik dan kelompoknya dapat saling 

bekerjasama, bertukar pikiran dalam memecahkan masalah, mempresentasikan hasil 

diskusi, mengarahkan peserta didik untuk memberikan kesimpulan dan menambahkan 

materi yang belum dijelaskan peserta didik ataupun membenarkan pernyataaan peserta 

didik dengan demikian peserta didik pun dapat belajar mandiri.  

 Pendekatan saintifik dilakukan dengan lima langkah pembelajaran yaitu tahap 

mengamati, bertanya, mencoba, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikan. Kelima 

tahapan ini dipandang mampu menyampaikan peserta didik mencapai keterampilan 

berpikir, merasa, dan melakukan Proses pembelajaran yang dikemas melibatkan ketiga 

ranah tersebut digambar sebagai berikut: 

 

Gambar 1  Ranah dalam proses pembelajaran 

 Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan 

mengkomunikasikan untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau 

situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan 
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secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap 

menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-

sifat nonilmiah. Pendekatan ilmiah pembelajaran disajikan berikut ini. 

 

Gambar 2 Langkah-langkah pendekatan saintifik 

1. Mengamati  

 Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan 

media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 

pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya 

memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif banyak, 

dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. Kegiatan 

mengamati sangat bermanfaat untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga 

proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam 

pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut ini.  

1) Menentukan objek apa yang akan diamati  

2) Membuat pedoman pengamatan sesuai dengan lingkup objek yang akan diamati  

3) Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun 

sekunder  

4) Menentukan di mana tempat objek pengamatan  

5) Menentukan secara jelas bagaimana pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data 

agar berjalan mudah dan lancar  

6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil pengematan, seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis 

lainnya.  

Kegiatan pengamatan dalam proses pembelajaran meniscayakan keterlibatan peserta 

didik secara langsung. Dalam kaitan ini, guru harus memahami bentuk keterlibatan 

peserta didik dalam observasi tersebut.  

1) Observasi biasa  
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2) Observasi terkendali  

3) Observasi partisipatif (participant observation).  

Praktik pengamatan dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta didik dan 

guru melengkapi diri dengan dengan alat-alat pencatatan dan alat-alat lain, seperti: (1) 

tape recorder, untuk merekam pembicaraan; (2) kamera, untuk merekam objek atau 

kegiatan secara visual; (3) film atau video, untuk merekam kegiatan objek atau secara 

audio-visual; dan (4) alat-alat lain sesuai dengan keperluan. 

2. Menanya  

 Langkah kedua dalam pembelajaran saintifik adalah bertanya. Bertanya di sini 

dapat pertaanyaan dari guru atau dari murid. Di dalam pembelajaran kegiatan bertanya 

berfungsi:  

1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema 

atau topik pembelajaran.  

2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta 

mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.  

3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancangan 

untuk mencari solusinya.  

4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran 

yang diberikan.  

5) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, 

dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik 

dan benar.  

6) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan 

kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.  

7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau 

gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup 

berkelompok.  

8) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon 

persoalan yang tiba-tia muncul.  

9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu 

sama lain.  

Dengan memberi kesempatan peserta didik bertanya atau menjawab pertanyaan guru 

menumbuhkan suasana pembelajaran yang akrab dan menyenangkan. Dalam 
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mengajukan pertanyaan diperhatikan kualitas pertanyaan. Pertanyaan yang berkualitas 

akan menghasilkan jawaban yang berkualitas. 

3. Mencoba  

 Hasil belajar yang nyata akan diperoleh peserta didik dengan mencoba atau 

melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Misalnya, Pada 

mata pelajaran, peserta didik harus memahami konsep-konsep Akidah Akhlak dan 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Aplikasi metode eksperimen dapat 

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema 

atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) mempelajari 

cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; (3) 

mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya; (4) 

melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi, 

menganalisis, dan menyajikan data;(6) menarik simpulan atas hasil percobaan; dan (7) 

membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan.  

 Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka guru harus 

melakukan: (1) merumuskan tujuan eksperimen yanga akan dilaksanakan murid (2) Guru 

bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan (3) Perlu 

memperhitungkan tempat dan waktu (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk 

pengarahan kegiatan murid (5) Guru membicarakan masalah yang akan dijadikan 

eksperimen (6) Membagi kertas kerja kepada murid (7) Murid melaksanakan eksperimen 

dengan bimbingan guru, dan (8) Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan 

mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan secara klasikal. 

4. Mengolah Informasi (Asosiasi)  

 Dalam teori asosiasi, proses pembelajaran akan berhasil secara efektif jika 

terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik. Pola interaksi itu 

dilakukan melalui stimulus dan respons (S-R). Teori ini dikembangan berdasarkan hasil 

eksperimen Thorndike, yang kemudian dikenal dengan teori asosiasi. Jadi, prinsip dasar 

proses pembelajaran yang dianut oleh Thorndike adalah asosiasi, yang juga dikenal 

dengan teori Stimulus-Respon (S-R). Menurut Thorndike, proses pembelajaran, lebih 

khusus lagi proses belajar peserta didik terjadi secara perlahan atau bertahap, bukan 

secara tiba-tiba. Thorndike mengemukakan berapa hukum dalam proses pembelajaran.  

 Bandura mengembangkan asosiasi dalam pembelajaran dapat dilakukan 

melalui proses peniruan (imitation). Kemampuan peserta didik dalam meniru respons 
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menjadi pengungkit utama aktivitas belajarnya. Teori asosiasi ini sangat efektif menjadi 

landasan menanamkan sikap ilmiah dan motivasi pada peserta didik berkenaan dengan 

nilai-nilai instrinsik dari pembelajaran partisipatif. Dengan cara ini peserta didik akan 

melakukan peniruan terhadap apa yang nyata diobservasinya dari kinerja guru dan 

temannya di kelas. 

5. Mengkomunikasikan  

 Langkah pembelajaran yang kelima adalah memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil percobaan dan asosiasinya kepada peserta 

didik lain dan guru untuk mendapatkan tanggapan. Langkah ini memberikan keuntungan 

kepada peserta didik dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kesungguhan dalam 

belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

survey dengan menggunakan rumusan masalah dekriptif. Sugiyono (2010:56) 

menyatakan bahwa rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang 

berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada 

satu variabel atau lebih. Penelitian deskriptif ini lebih menitik beratkan tentang 

pemahaman Kurikulum 2013 revisi 2017 pada calon guru SD di Universitas PGRI 

Semarang. 

B. Subjek Penelitian 

  Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa PGSD Universitas 

PGRI Semarang semester 5 sebagai calon guru SD 

 

C. Alur Penelitian 

 

 

 

Gambar 3. Roadmap Penelitian 

2016 

2017 

2018 

2019 

Pengembangan Modul Pembelajaran Kurlkulum 2013 pada 

mahasiswa PGSD 

Implementasi Modul Pembelajaran Kurlkulum 2013 pada 

mahasiswa PGSD 

Analisis Pemahaman Kurikulum 2013 pada Calon 

Guru SD  

Topik:  Analisis Pemahaman Kurikulum 2013 pada Calon 

Guru SD di Universitas PGRI Semarang  

 

Pengembangan Penilaian Pembelajaran K13 
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

  Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait pemahaman 

kurikulum 2013 revisi 2017 pada calon guru SD di Universitas PGRI Semarang. 

Wawancara yang digunakan adalah  wawancara terstruktur.  

2) Angket 

  Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai kesesuaian perangkat 

pembelajaran Kurikulum 2013 revisi 2017 yang dibuat oleh calon guru SD di Universitas 

PGRI Semarang. 

2. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara dan lembar angket. 

1) Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui kebutuhan guru. 

Adapun kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut: 

Tabel 1.Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No. Aspek Indikator Jumlah 
No. Butir 

Pernyataan 

1 Pemahaman 

Kurikulum 

2013 

Pemahaman Scientific Approach 6 1-6 

Pemahaman Autentic Assessment 2 7, 8 

2 Perangkat 

Pembelajaran 

Kualitas Perangkat Pembelajaran  2 9, 10 

Jumlah 10  

 

2) Lembar Angket  

  Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai kesesuaian perangkat 

pembelajaran Kurikulum 2013 revisi 2017 yang dibuat oleh calon guru SD di 

Universitas PGRI Semarang. Adapun kisi-kisi lembar angket sebagai berikut: 

Tabel 2. Kisi-kisi Angket  

No 
Aspek 

Indikator 
Butir 

Pernyataan 

1 Silabus Kejelasan kompetensi inti 1 

Kejelasan kompetensi dasar 2 

Kejelasan indikator 3 

Kecukupan alokasi waktu dan sumber belajar 4,5 
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Kejelasan materi pokok 6 

Kesesuaian kegiatan belajar dengan kompetensi dasar 7 

Kesesuaian butir-butir penilaian dengan indikator 6-10 

2 RPP Ketepatan Format RPP 1 

Kesesuaian Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar 2 

Kesesuaian Kompetensi dasar dengan indicator 3 

Ketepatan Materi pembelajaran 4 

Ketepatan Pendekatan dan Metode Pembelajaran 5 

Langkah pembelajaran                                                                     6 

Ketepatan sumber belajar 11 

Ketepatan Alat/Bahan 12 

Kesesuaian Penilaian 13-14 

Ketepatan dan kekomunikatifan dalam penggunaan 

Bahasa 

15 

3 Instrumen 

Penilaian 

Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 1 

Kesesuaian dengan indikator pencapaian hasil belajar 2 

Penggunaan bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kaidah penggunaan bahasa Indonesia 

3 

Kemudahan memahami bahasa yang digunakan 4 

Kejelasan bahasa yang digunakan sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

5 

 

E. Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini terdapat data kualitatif. Data kualitatif pada penelitian ini 

akan dianalisis dengan model interaktif yang ditawarkan Milles dan Huberman (1992: 

12).Milles dan Huberman (1992: 12) menetapkan empat langkah dalam menganalisis 

data kualitatif. Keempat langkah tersebut meliputi: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperjelas cara kerja 

analisis data model interaktif, lihat gambar berikut. 

 

    

 

 

 

Gambar 4. Komponen-komponen analisis data model interaktif. 

Sumber: Milles & Huberman, 1992: 12 

  

 

 

 

Data reduction Conclussion: 

Drawing Verification 

Data collection Data display 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi  PGSD Universitas PGRI Semarang  

pada bulan Desember 2017. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester V 

prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Media 

penggumpulan data yang digunakan peneliti melalui angket terbuka dan checklist. 

Teknik statistik deskriptif digunakan untuk melihat hasil deskripsi data penelitian 

sehingga lebih mudah dalam melihat penggambaran data.  

1) Tabel Distribusi Frekuensi Pemahaman Kurikulum 2013 versi 2017 

 

Tabel distribusi frekuensi disajikan dengan menggunakan jumlah kelas interval 

yang dihitung menggunakan rumus Struges dikutip dari Sugiyono (2010: 35) sebagai 

berikut. 

K= 1 + 3,3 log n 

Dengan n = jumlah mahasiswa yaitu 102 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 102 

K = 1 + 3,3 x 2,009 

K = 1 + 6, 6297 

K = 7, 7297 

Sehingga jumlah kelas interval dibulatkan menjadi 8 kelas. Tabel 

distribusi frekuensi dapat dilihat pada Tabel 3 
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pemahaman Kurikulum 2013 versi 2017 

Mahasiswa PGSD 

 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) 

1. 56-58 43 42,3 

2. 59-61 7 6,8 

3. 62-64 10 9,8 

4. 65-67 12 10 

5. 68-70 10 9,8 

6. 71-73 7 6,8 

7. 74-76 8 7,9 

8. 77-79 5 6,6 

Total 102 100 % 

 

Berdasarkan Tabel 1 distribusi frekuensi pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 

mahasiswa PGSD Universitas PGRI Semarang yang paling tinggi berada pada kelas 

interval nomor 1 yang mempunyai rentang 56-58 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 43 

mahasiswa. 

2) Grafik Distribusi Frekuensi Pemahaman Kurikulum 2013 versi 2017 

 

Grafik distribusi frekuensi untuk mempermudah penyajian data pada pemahaman 

kurikulum 2013 versi 2017 disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 5. Grafik Distribusi Frekuensi Pemhaman Kurikulum 2013 

versi 2017 
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Distribusi frekuensi frekuensi pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 mahasiswa 

PGSD Universitas PGRI Semarang dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2 yaitu pada 

rentang 56-58 sebanyak 43 mahasiswa, rentang 59-61 sebanyak 7 mahasiswa, rentang 62-

64 sebanyak 10 mahasiswa, rentang 65-67 sebanyak 12 mahasiswa, rentang 68-70 

sebanyak 10 mahasiswa, rentang 71-73 sebanyak 7 mahasiswa, rentang 74-76 sebanyak 8 

mahasiswa, dan rentang 77-79 sebanyak 5 mahasiswa.  

3) Kecenderungan Skor Pemahaman Kurikulum 2013 versi 2017 

Kecenderungan skor untuk pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Distribusi Kecenderungan Pemahaman Kurikulum 2013 versi 

2017 

 

No. Interval Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

1. X > 74 13 12,7 Tinggi 

2. 73 ≥ X ≥ 65 29 28,5 Sedang 

3. X < 65 60 58,8 Rendah 

Total 102 100  

 

Berdasarkan Tabel 3 dari 102 mahasiswa terdapat sebanyak  13 mahasiswa 

(12,7%) memiliki pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 pada kualifikasi tinggi, 29 

mahasiswa (28,5%) memiliki pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 pada kualifikasi 

sedang, dan 60 mahasiswa (58,8%) memiliki nilai pemahaman kurikulum 2013 versi 

2017 pada kualifikasi rendah. 
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B. PEMBAHASAN 

 

Pemahaman calon guru SD terkait dengan pendekatan saintific pada kurikulum 

2013 versi 2017 dapat dideskripsikan sebagai berikut: pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan saintific 2013 berpola 5 M yaitu: mengamati, menanya, 

mengeksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pemahaman terkait kegiatan 

mengamati pada pendekatan saintific yaitu proses pengamatan suatu objek pembelajaran 

melalui proses melihat, menyimak, mendengar dan membaca pada pembelajaran yang 

sudah direncanakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Pemahaman konsep 

menanya pendekatan saintific pada kurikulum 2013 adalah kegiatan memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

peserta didik. Konsep menanya ini merupakan pemberian kesempatan dari guru sebagai 

pembelajar kepada peserta didik dalam rangka konfirmasi tentang proses pembelajaran 

dan hasil pembelajaran. Kegiatan menanya ini merupakan kegiatan mengajukan 

pertanyaan yang dilakukan peserta didik tentang informasi yang belum dipahami dari apa 

yang diamati, atau pertanyaan untuk menndapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan hipotetik. Pemahaman mengenai 

konsep mengeksperimen tentang kurikulum 2013 merupakan kegiatan belajar 

mengeksperimen atau mengumpulkan informasi dengan cara membaca sumber lain selain 

buku teks, mengamati objek atau kejadian ataupun proses kegiatan wawancara. Konsep 

mengeksperimen dimakna sebai konsep mencoba atau melakukan tindakan untuk 

memperoleh informasi dalam proses pembelajaran.   

Pemahaman mengenai konsep mengasosiasi dalam kurikulum 2013 merupakan 

konsep mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari berbagai informasi dari 

kegiatan pembelajaran. Konsep mengasosiasi merupakan kegiatan yang dilakukan siswa 

mengolah informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan atau mencari solusi dari 
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beberapa pendapat siswa yang berbeda. Siswa mengolah informasi yang sudah 

didapatkan atau dikumpulkan dalam kegiatan mengeksperimen dalam rangka menemukan 

suatu pola dan konsep untuk selanjutnya disimpulkan. dalam kegiatan  Pemahaman 

mengenai konsep mengkomunikasi pada kurikulum 2013 merupakan kegiatan dimana 

siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan untuk selanjutnya disampaikan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan dan tertulis. Konsep mengkomunikasi sama dengan 

konsep menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, sikap, jujur, teliti, toleransi dan mengembangkan kemampuan bahasa yang 

baik dan benar. Kesempatan mengkomunikasi itu menjadi wahana peserta didik 

menyampaiakan ide, pendapat dan gagasan kepada guru, sehingga guru mendapatkan 

masukan dan informasi dan konfirmasi tentang pesan yang telah disampaikan kepada 

peserta didik.  

Kurikulum  2013  disesuaikan   dengan  Standar Kompetensi Lulusan yang 

mencakup pengembangan  ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan  yang  dielaborasi  

untuk  setiap  satuan  pendidikan.  Karakteristik  proses  pembelajaran  tematik  integratif  

di  Sekolah  Dasar disesuaikan  dengan  tingkat  perkembangan  peserta  didik.  Proses 

pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara 

utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah 

lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi 

yang mencerminkan keutuhan penguasaan  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan.  

Pemahaman calon guru SD terkait perbedaan mendasar Kurikulum 2013 dengan 

versi 2017 adalah pada perubahan yang lebih difokuskan untuk meningkatkan hubungan 

atau keterkaitan antara Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kurikulum 2013 pada 

RPP khususnya tidak terlalu signifikan perubahan difokuskan untuk mengaitkan KI dan 

KD, sedangkan untuk yang Kurikulum 2013 versi 2017 RPP harus memunculkan 
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penguatan pendidikan karakter, leterasi dan kemampuan berpikir tinggi (HOTS) sehingga 

membutuhkan kreatifitas guru dalam merancangnya. Perbedaan mendasar Kurikulum 

2013 dengan versi 2017 juga terletak pada pengintegrasian penguatan pendidikan karakter 

(PPK) di dalam pembelajaran. 

Pemahaman penilaian autentik pada kurkulum 2013 versi 2017 merupakan proses 

pengukuran yang bermakna atas hasil belajar peserta didik merupakan proses assesment 

yang mengakomodasi 3 ranah hasil belajar yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Proses penilaian autentik ini harus berkelanjutan dan disertai bukti dan dokumen 

pendukung. Penilaian autentik diharapkan mengukur semua kompetensi yang terlibat 

bukan hanya hasil tetapi juga prosesnya juga harus selalu diperhatikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa PGSD yang berjumlah 102 mahasiswa terdapat 

sebanyak 13 mahasiswa (12,7%) memiliki pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 

pada kualifikasi tinggi, 29 mahasiswa (28,5%) memiliki pemahaman kurikulum 2013 

versi 2017 pada kualifikasi sedang dan 60 mahasiswa (58,8%) memiliki nilai 

pemahaman kurikulum 2013 versi 2017 pada kualifikasi rendah. Pemahaman calon 

guru SD terkait dengan pendekatan saintific pada kurikulum 2013 versi 2017 dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan saintific 2013 berpola 5 M yaitu: mengamati, menanya, mengeksperimen, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

 

B. Saran 

 Saran yang dapat diberikan yaitu agar calon guru SD atau mahasiswa 

diharapkan dapat mengaplikasikan hasil dari penelitian ini agar dapat mengetahui dan 

memahami tentang Kurikulum 13 revisi 2017. Selain itu mahasiswa juga diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian ini sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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LAMPIRAN 1.  JADWAL KEGIATAN 

 

Jadwal Penelitian 

NO KEGIATAN 
WAKTU (DALAM BULAN) 

I II III IV 

1 Perijinan     

2 Observasi Awal     

3 Pengumpulan Data     

4 Pengolahan Data     

5 Analisis Data     

6 Perumusan Hasil dan Kesimpulan     

7 Evaluasi Program     

8 Pelaporan     
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LAMPIRAN 2. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN 
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No Nama/NIDN/NIP Prodi/Fakultas Bidang Ilmu Alokasi waktu 

(jam/minggu) 

Uraian 
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1. Dra. Wiwik 

Kusdaryani, M.Pd/ 

19590851 198403 2 

001 
 

BK/FIP Psikologi 
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Pelaksana 

 

2. Sukamto, S.Pd., M.Pd/ 
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3. Veryliana 

Purnamasari, S.Pd., 
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PGSD/ FIP PGSD 8 Pelaksana 
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4. Asep Ardiyanto, S. Pd, 

M. 

Or/0616128701/15870

1467 

PGSD/FIP Penjasorkes  8 Pelaksana 

Pendukung 
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Anggota 1 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Sukamto, S.Pd., M.Pd 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 

3. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4. NIP/NIK/Identitas Lainnya 987701131 

5. NIDN 0615087701 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 15 Agustus 1977 

7. E-mail chamtorafa@yahoo.com 

8. Nomor Telepon/HP 081325751224 

9. Alamat Kantor Jl. Dr. Cipto Sidodadi Timur No. 24 

Semarang 

10. Nomor Telepon/Faks (024)8316377/8448217Homepage:www

.upgrismg.ac.id 

11. Lulusan yang Telah Dihasilkan  

  1. Statistika  

12. Mata Kuliah yang Diampu 2. Media Pembelajaran 

  3. Metodologi Penelitian Pendidikan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP PGRI Semarang Universitas Negeri 

Semarang 

Bidang Ilmu Pendidikan Matematika  Pendidikan Dasar 

Konsentrasi 

Matematika 

Th Masuk-Lulus 2000 – 2004 2011 – 2013 

Judul Skripsi/ 

Thesis/ Disertasi 

Diagnosis Kesulitan 

Belajar Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal 

Matematika Pokok 

Bahasan Pecahan Bagi 

Kelas I Semester II 

MTs Al-Hidayah 

Semarang Tahun 

Pelajaran 2004/2005 

Pembelajaran 

Matematika Strategi 

Quantum Learning 

dengan Pendekatan 

Konstruktivisme untuk 

Meningkatkan 

Disposisi dan Penalaran 

Matematis Siswa 

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

 Drs. Djoko Purnomo, 

MM 

 Drs. Sutrisno, SE., 

MM., M.Pd. 

 Prof.Dr. ST. Budi 

Waluya, M.Si. 

 Prof. Dr. Kartono,  

M.Si. 

 

A. Penelitian Tiga Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(juta) 

1. 2014 Pengembangan CD Interaktif 

Berbasis Geogebra dengan 

Pendekatan Konstruktivistk 

pada Mata Kuliah Statistika 

IKIP 

PGRI 
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Rp. 

6.500.000 

mailto:chamtorafa@yahoo.com
http://bagusardisaputro.com/article/94480/penggunaan-permainan-dalam-pembelajaran-operasi-pada-pecahan-terkait-dengan-kemampuan-penalaran-dan-komunikasi-matematis-siswa-sekolah-dasar.html
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Dasar IKIP PGRI Semarang 

Tahun 2013/2014 

2 2015 Pengembangan Bahan Ajar 

Menulis Naskah Drama dengan 

Dramaba Berbasis Komik 

Bermuatan Pendidikan Karakter 

Nasionalisme untuk Siswa SMP 

di Kabupaten Demak 

Dikti Rp. 

56.000.000 

3 2016 Analisis Teaching Material 
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Karakter Siswa 

Univ. 

PGRI 

Semarang 

Rp. 

9.000.000 

 

B. Pengabdian Kepada Masyarakat Tiga Tahun terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(juta) 
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5.000.000 
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C. Organisasi Profesi/Ilmiah 

Tahun Jenis/ Nama Organisasi 
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Keanggotaan 

2010 s/d 

sekarang 
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2015 sd. 

sekarang 
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Indonesia 
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D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Persentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama 

Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1. Seminar Nasional Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah 

Berbasis Situs Sejarah Lokal untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa SMA di Kabupaten 

Temanggung.  

Semarang, 

Februari 
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Tinggi 
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Pd 

 

C. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah 

mailto:ardiyanto.hernanda@gmail.com
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1 2015 IbM Bagi Orang Tua/Wali Murid SD Negeri 

Pleburan 2 Kota Semarang 

LPPM 

UPGRIS 

Rp. 6.250.000 

2 2016 IbM bagi Ibu-ibu PKK Kelurahan Mlatiharjo 

Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang  

LPPM 

UPGRIS 

Rp. 6.750.000 

3 2016 IbM Pendampingan Kesenian Wayang Klitik 

Desa Wonosoco Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus 

LPPM 

UPGRIS 

Rp. 5.000.000 

4 2017 IbM Sentra Jagung di Desa Jragung Kecamatan 

Karangawen Kabupaten Demak 

LPPM 

UPGRIS 

Rp. 7.500.000 

 

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah 

1 2014 Pengembangan model pembelajaran berbasis 

permainan tradisional untuk meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak tunagrahita 

ringan 

Pribadi Rp.4.000.000 

2 2016 Peran Permainan Tradisional Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Sekolah Dasar 

LPPM 

UPGRIS 

Rp. 6.750.000 

3 2016 Analisis Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di 

SD Bina Harapan Semarang 

LPPM 

UPGRIS 

Rp. 6.500.000 

4 2017 Pengembangan Model “Yudi” dalam 

Pembelajaran Karakter SD 

Kemenristek 

Dikti 

Rp. 

16.732.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Artikel 

Volume/ 

Nomor/ 

Tahun 

Nama Jurnal 

1 2014 Pengembangan model pembelajaran berbasis 

permainan tradisional untuk meningkatkan 

kemampuan motorik kasar anak tunagrahita 

ringan 

Vol 2/No. 

2/2014 

Jurnal 

Keolahragaan 

Pascasarjana 

UNY 

2 2015 Pengaruh Model Latihan dan Koordinasi 

Terhadap Keterampilan Ekstrakurikuler Bola 

Basket SD Negeri Pokoh 2 

Vol 5, No. 2 

Desember 

2015 

Malih Peddas 
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