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DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA \ /

MENGHADAPI PENERAPAN KURIKULUM zor3 W

Oleh

Erma Suryani, Karunia Puji Hastuti, M. Pd, Drs. H. Sidharta Adyatma, M. Si \-/

Abstrak
Penelitian ini berjudul "Pengetahuan Guru IPS Terpadu SMP Sederajat di Kecamatan Baniarmasin Utara

menghadapi Penerapan Kurikulum zo't3". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengetahuan Guru
IPS Terpadu SMP Sederaiat di Kecamatan Baniarmasin Utara dalam menghadapi Penerapan Kurikulum zor3.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah guru 14 SMP Sederajat di Kecamatan Banjarmasin Utara yaitu sebanyak 42 orang. Sampel dalam
penelitian ini sebanyak 42 orang. Teknik pengumpulan data berdasarkan data primer dan data sekunder. Data
primer didapat melalui observasi dan angket, dan data sekunder di dapat melalui studi dokumen. Analisis data
yang digunakan adalah analisis persentase.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui Pengetahuan Guru IPS Terpadu SMP Sederajat di Kecamatan
Baniarmasin Utara dalam menghadapi Penerapan Kurikulum 2013, yang terdiri dari pengetahuan guru tentang
kompetensi inti, mata pelaiaran dan alokasi waktu, beban belaiar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran.
Sebagian besar pengetahuan guru IPS Terpadu menghadapi penerapan Kurikulum zor3, sudah mengetahui
namun pengetahuannya masih rendah. Pengetahuan guru tentang mata pelajaran dan alokasi merupakan
pengetahuan yang paling dominan diketahui guru, dengan predikat sangat tinggi.

Kata Kunci: Pengetahuan, Guru, Kurikulum zot3

I. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar

yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku

yang dijadikan pedoman dalam proses pembalajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk

mencapai tujuan pendidikan (Dakir, H., zoto). Kurikulum 2o13 menurut Dokumen Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan Desember 2012, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam

sikap, keterampilan dan pengetahuan). Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan

kepentingan peserta didik serta Iingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif

dalam belaiar. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan

seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni

berkembang secara dinamis. Konten kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,

budaya, teknologi, dan seni; membangun rasa ingin tahu dan kemampuan bagi peserta didik untuk mengikuti

dan memanfaatkan secara tepat hasil-hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan tidak boleh

memisahkan peserta didik dari lingkungannya dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip

relevansipendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup, yang artinya kurikulum memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum

dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelaiari di kelas dalam kehidupan di masyarakat.

Tugas dan tanggung iawab seorang guru adalah sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator kelas

(Sudjana, 2003, dalam Khairiah, zoog). Tugas-tugas guru yang merupakan tugas pokok profesi guru sebagai
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pengaiar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan pengaiaran. Seorang guru dituntut untuk

menguasai seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengaiar, dan menguasai bahan yang akan

diajarkan.

Karakteristik Kurikulum zor3 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68

Tahun zot3 dirancang sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu,

kreativitas, keria sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana

dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan

masyarakat sebagai sumber belaiar;

j. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi

di sekolah dan masyarakat;

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan

keterampilan;

5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci Iebih laniut dalam kompetensi

dasar mata pelaiaran;

Kompetensi inti kelas meniadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana

semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang

dinyatakan dalam kompetensi inti.

Jumlah sekolah SMP Negeri di Kecamatan Baniarmasin Utara, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota

Banjarmasin ada r5 sekolah SMP Sederajat dan hanya satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum zot3

yaitu SMP N 13 dan penelitian dilakukan di r4 SMP Sederaiat yang belum menerapkan Kurikulum 2o1J, yang

disajikan pada Tabel t.

Tabel r. Daftar Sekolah SMP Sederajat di Kecamatan Baniarmasin Utara

No try sekolah x=u.r....ik 
----

1 5MP Negeri t3 2o13 4

z SMP Negeri 17 KTSP 5

3 5MP Negeri 21 KTSP 3

4 SMP Negeri 24 (sSN) KTSP 5

t SMP Negeri 27 KTSP 4

6 SMP Negeri 29 KTSP 3

7 SMP Negeri 31 KTSP 3

a SMP Negeri 32 KTSP 3

9 5MP SMIP i946 KTSP 3

10 MTs Sultan Suriansyah KTSP 1

11 MTs Noor Aini KTSP 2

12. MTs Al-Mawahib KTSP 'I

6.
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13 MTs Al-Hamid KTSP 2

14 MTs SMIP 1946 KTSP 2

15 MTs Al-Furqan KTSP 5

Jumlah 46
rmher l)inec PenrlidiLan I(

Tujuan penelitian berdasarkan masalah adalah "mengetahui pengetahuan guru IPS Terpadu 5Mp Sederajat

di Kecamatan Banjarmasin Utara dalam menghadapi penerapan kurikulum zor3,,.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kesiapan bermakna sikap seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan menyusun cara dan strategi

tertentu agar dalam pelaksanaannya tersusun hingga tujuan yang ditetapkan tercapai (Ahmadi, zoo4,

dalam Khairiah, zoog). Penerapan bermakna pengenaan atau mempraktikkan hal-hal yang sudah diketahui

agar berlangsung sesuai yang dikehendaki sehingga mencapai tuiuan dari kegiatan yang dituiu (Harsono.,

zoot). Contoh peneraPan metode mengajar yang sudah diketahui langkahJangkah kerjanya agar guru dapat

mengikuti dan melaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan pembelaiaran secara efektif dan efesien.

Tugas merupakan hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekeriaan yang menjadi

tanggungjawab seseorang (Kamus Besar Bahasa lndonesia). Ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam

mengembangksn profesinya, yaitu:

't. Guru bertugas sebagai pengajar

Guru bertugas sebagai pembimbing

Guru bertugas sebagai administrator

Guru bertugas seba-gai pengembang kurikulum

Guru bertugas untuk mengembangkan profesi

Guru bertugas untuk membina hubungn dengan masyarakat.

Peran guru sebagai pengelola kurikulum

t. Guru bertangguniawab membuat perancanaan mengajar (rencana tahunan, rencana bulanan,

rencana permulaan mengaiar dan rencana harian).

2. Guru berusaha mengumpulkan dan mencari bahan dari berbagai badan atau institusi yang dapat

memantu dalam pelaksanaan kurikulum

3. Mengumpulkan data tentang partisipasi murid dalam mengikuti pelaiaran atau berbagai kegiatan

kurikuler

4. lkut serta menyusun iadwal pelajaran dan mengikuti berbagai pertemuan yang diselenggarakan

oleh sekolah dan para pengawas

5. Membuat laporan tentang hasil kegiatan kurikulum yang telah dilakukan.

Tugas guru sebagai pengelola kurikulum dengan tugas guru sebagai administrator, menunjang

pembinaan dan pengembangan kurikulum di sekolah (Muzamiroh, M, 1., zor3).

4.

6.

a.
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C.

Tugas Guru u or3

Tugas guru pada kurikulum 2013 secara konsep sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum

KTSP yang selama ini telah berjalan. Standar kompetensi guru masih tetap mengacu pada empat

kompetensi yang diatur oleh Permendiknas No 16 Tahun zooT yaitu kompetensi profesional,

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian..

Perbedaannya terdapat pada proses pembelaiaran yang lebih menuntut guru untuk benar-

benar dapat menuniukkan kompetensi yang dimilikinya lebih nyata secara aplikatif daripada secara

administratif. Karena selama ini kelemahan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan lebih banyak

menyita waktu guru dalam hal administrasi seperti pembuatan Silabus dan RPP dan pembuatan porto
folio anak.

Itu sebabnya untuk menghindari hal-hal yang bersifat administrasi yang banyak menyita waktu
guru maka pada kurikulum 2o13 ini pembuatan Silabus sudah disusun oleh pemerintah pusat sehingga

secara administrasi tugas guru tentu lebih ringan karena tinggal hanya menyusun Rpp (Hasibuan, M,

F., zor3).

Fungsi kurikulum

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman acuan acuan. Bagi guru kurikulum berfungsi sebagai pedoman

dalam melaksanakan Proses kegatan belajar mengajar. Bagi kepala sekoah dan pengawas kurikulum

berfungsi pedoman dalam melakukan supervise atau pengawasan. Bagi orang tua kurikulum berfungsi

sebagai pedoman guna membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat kurikulum berfungsi

sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah,

dan bagi peserta didik berfungsi sebagai pedoman belajar. Fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek

didik, terdapat enam fungsi kurikulum, yaitu:

t. Fungsi penyesuaian (the adjustive or adaptive funcion), mengandung makna bahwa kurikulum

sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan setiap peserta didik agar memiliki sifat well

adiusted yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik

maupun lingkungan sosial.

2. Fungsi integrasi (the integrdtingfunction),yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mamiliki

kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat, sehingga

peserta didik tidak asing di tempat di mana ia tinggal.

3. Fungsi diferensiasi (the differentiotingfunction), yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus

mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik, baik dari aspek fisik

maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.

4. Fungsi persiapan (the propaedeutic function), yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus

mampu mempersiapkan peserta didik untuk melaniutkan studi kejerijang pendidikan berikutnya.

5. Fungsi pemilihan (the selectivefunction), yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu

memberikan kesempatan kepada sisw untuk memilih program-program belajar yang sesuai

dengan kemampuan dan minatnya.

6. Fungsi diagnostik (the diognosticfunction), yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu

membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan (potensi)

dan kelemahan yang dimilikinya.
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d. Peran kurikulum

Kurikulum memiliki banyak peranan, menurut Oemar Hamalik sekurang-kurangnya terdapat tiga

peranan yang dinilai sangat penting yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Konservatif, menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk

mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa

kini kepada generasi muda seperti para siswa.

2. Peranan kreatif, kurikulum harus dapat membantu pesria didik dalam rangka mengembangkan

potensiyang ada pada diri siswa guna memperoeh dan menalami pengetahuan baru, kemampuan-

kemampuan baru, serta cara berfikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya sesuai dengan

tuntutan perkembangan zaman.

3. Peranan krisis dan evaluativ, dilator belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya

yang aktif dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan

budaya masa lalu kepada peserta didik perlu adanya penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang

ada saat ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif artinya penelitian

yang memberikan penjelasan dan gambaran dengan sistematis dan cermat fakta-fakta sifat populasi dan sifat-

sifat tertentu (Margono., zooT). Jenis data yang dipakai penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan realitas yang dapat diklasifikasikan

dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu karena menggunakan data yang berbentuk

angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiono., 2ooo). Data yang diperoleh melalui wawancara yang

diiawab oleh responden yaitu Guru IPS Terpadu, kemudian diolah (editin g, scoring, dantabuloting), dan analisis

menggunakan teknik persentase.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

t. Pengetahuan Guru Tentang Kompetensi lnti

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu,

sehingga melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang

berbeda dapat diiaga. Hasil jawaban responden mengenai pengetahuan guru tentang kompetensi

inti beserta cakupan dan indikator yang ada di Kurikulum zot3, akan di saiikan pada Tabel lz.

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi lnti-1 (Kl-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual

2. Kompetensi lnti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial

). Kompetensi lnti-3 (KI-j) untuk kompetensi inti pengetahuan, dan

4. Kompetensi lnti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Sebagian besar guru memiliki pengetahuan rendah yaitu sebanyak zo guru (48%) dan

sebagian kecil memiliki pengetahuan tinggi yaitu sebanyak t guru (z%). Mayoritas guru memiliki

pengetahuan cukup rendah sampai sangat rendah sebanyak 38 guru (9t%)..
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Gambar 4. Diagram Jumlah dan Pengetahuan Guru IPS Terpadu tentang Kompetensi lnti

2. Pengetahuan Guru tentang Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan

karakteristik satuan pendidikan. Mata pelajaran dibagi z kelompo( kelompok A terdiri 7 mata

pelajaran yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Bahasa lndonesia, Matematika, lPA, lPS, Bahasa lnggris. Kelompok B terdiri 3 mata pelajaran yaitu

Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehtan, Prakarya. Alokasi waktu per minggu

terdiri dari pertemuan ke VII berjumlah 38 pertemuan, Vlll berjumlah 38 pertemuan.

Sebagian besar guru memiliki pengetahuan sangat tinggi yaitu sebanyak 9 guru (zz%) dan

sebagian kecil memiliki pengetahuan cukup rendah yaitu sebanyak 5 guru (rz%). Mayoritas guru

memiliki pengetahuan agak tinggi sampai sangat tinggi sebanyak z3 guru (55%).

#surEah da.u Peage*ahnax Gnm IFS Terp*dn
Tes&ad*p ${ata Fe}alarare dac AtroEcasi T*Ia&fs

W E sEftegt sen'dah
G rendah
ffi egrk rendah
n ryakt*nggii

Gambar 5. Diagram Jumlah dan Pengetahuan Guru IPS Terpadu tentang Mata Pelaiaran dan Alokasi Waktu

3. Pengetahuan Guru Tentang Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu

minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. Berdasarkan rumusan beban belajar dari

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 58 Tahun zor3, akan ditanyakan beban belajar

berdasarkan t minggu, t jam pelajaran, 1 semester, dan satu tahun untuk kelas VII, Vlll, dan IX

pengetahuan guru tentang beban belajar dengan skor maksimun r8.
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Sebagian besar guru memiliki pengetahuan rendah yaitu sebanyak 6o guru (25%) dan

sebagian kecil memiliki pengetahuan agak rendah yaitu sebanyak 4 guru (9%). Mayoritas guru

memiliki pengetahuan agak rendah sampai sangat rendah sebanyak 36 guru (86%).

&rmlak daa Feugetahaaa Guru IFS Y*rpade E*r&adap
Be&aa Eelaiar

1S56 7{}7$6}
t sangat rendah
il rerdah
N agak rendall
il agak t$ngg*

Gambar 6. Diagram Jumlah dan Pengetahuan Guru IPS Terpadu tentang Beban Belajar

4. Pengetahuan Guru tentang Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri

dari suatu mata pelajaran, Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan

pengelompokkan kompetensi inti. Berdasarkan rumusan kompetensi dasar dari Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 68 Tahun zot3, akan ditanyakan Kl 1 sikap spiritual, KI z

sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan Kl 4 keterampilan dengan skor maksimun r6.

Sebagian besar guru memiliki pengetahuan rendah yaitu sebanyak 14 guru (g%) dan

sebagian kecil memiliki pengetahuan tinggi yaitu sebanyak 3 guru (7%). Mayoritas guru memiliki

pengetahuan agak rendah sampai sangat rendah sebanyak z8 guru (67%).

Jumla& dan Feug*f*huan" #wn ISS E*rp*S,u
T*rhdcp Sf,ompe$mrd Elasar

r sanE:at teftdsh
ffi rend.ah
N ry,ak rendeh
il HEnk t&nggi
ffi t$ngEi
N s:ngat tinggS

Gambar 7. Diagram Jumlah dan Pengetahuan Guru IPS Terpadu tentang Kompetensi Dasar

5. Pengetahuan Guru tentang Muatan Pembelajaran

Muatan pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang berbasis pada

konsep-konsep terpadu adalah IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk

integroted sciences dan integrated social studies. Muatan IPA berasal dari disiplin biologi, fisika,

dan kimia, sedangkan muatan IPS berasal dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi.

Sebagian besar guru memiliki pengetahuan sangat rendah yaitu sebanyak z5 guru (6o%)

dan sebagian kecil memiliki pengetahuan agak rendah yaitu sebanyak r guru (z%). Mayoritas guru

memiliki pengetahuan agak rendah sampai sangat rendah sebanyak 42 guru (ooZ).
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Gambar 8. Diagram Jumlah dan pengetahuan Guru Ips rerpadu tentang Beban Belajar

6. Pengetahuan Guru IPS Terpadu SMP Sederajat di Kecamatan Banjarmasin Utara Menghadapi
Penerapan Kurikulum zor3

Berdasarkan kunci jawaban kuesioner pada lampiran z akan diperoleh skor pengetahuan Guru

IPS Terpadu SMP Sederajat di Kecamatan Baniarmasin Utara menghadapi penerapan Kurikulum

zot3. Skor total pengetahuan Guru IPS Terpadu SMP Sederajat di Kecamatan Banjarmasin Utara

menghadapi Penerapan Kurikulum zot3 adalah 97, yan1 terdiri dari pengetahuan kompetensi
inti, pengetahuan mata pelajaran dan alokasi waktu, pengetahuan beban belajar, pengetahuan

kompetensi dasar, dan pengetahuan muatan pembelajaran.

Sebagian besar guru memiliki pengetahuan rendah yaitu sebanyak 15 guru (36%) dan

sebagian kecil memiliki pengetahuan tinggi yaitu sebanyak r guru (zZ). ivtayoritas guru
memiliki pengetahuan agak rendah sampai sangat rendah sebanyak g guru (792).

JuEIilhSau B,eug*takuansunr IFS E*yadu SMp S*der*Bat
SE H*silsatan Bxu$flrersfu Eitara mmgfta&pI Fm,er*pan

I{urikuluu IB}5

F sangst e.endalr
I rendalr
m 4xk rrndah
il ryaktBngg?
ffi tinxig*

Gambar 9. Diagram Jumlah dan Pengetahuan Guru IPS Terpadu SMP Sederajat di Kecamatan Banjarmasin
Utara menghadapi Penerapan Kurikulum zor3

B. PembahasanPenelitian

Hasil perhitungan persentase nilai jawaban Guru IPS Terpadu SMp. Sederajat di Kecamatan

Baniarmasin Utara menghadapi penerapan Kurikulum 2o13 yang berjumlah 42 Guru, yaitu mayoritas
pengetahuannya agak rendah sampai sangat rendah sebanyak 33 guru dengan persentase 79%.

Hal ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian yaitu Pengetahuan Guru lpS Terpadu SMp Sederajat

di Kecamatan Baniarmasin Utara Menghadapi Penerapan Kurikulum zor3 sebagian besar masih
rendah. Berdasarkan hasil wawancara pada saat menyebar angket ke sekolah, para guru lpS Terpadu

f.irisl
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menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang Kurikulum 2013, namun hanya mengetahui

sedikit isi dan tata pelaksanaan Kurikulum zot3, itu disebabkan sebagian besar masih banyak guru

yang mengajar menggunakan KTSP dan belum mencari refrensi tentang Kurikulum zot3 sehingga

belum mempersiapkan perubahan kurikulum baru. Serta kurangnya sosialisasi atau pelatihan dari

Dinas Pendidikan, jadi hanya sebagian guru yang sudah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang

penerapan Kurikulum zot3.

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengetahuan Guru IPS Terpadu SMP Sederaiat di Kecamatan

Banjarmasin Utara menghadapi penerapan Kurikulum 2o13, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Guru IPS Terpadu SMP Sederajat di Kecamatan Banjarmasin Utara menghadapi

penerapan Kurikulum zot3, sebagian besar pengetahuan guru agak rendah sampai sangat rendah

yaitu 33 guru dengan persentase 79%.

z. Faktor yang menyebabkan adalah sebagian besar masih banyak guru yang mengajar menggunakan

KTSP dan belum mencari refrensi tentang Kurikulum 2o1j sehingga belum mempersiapkan perubahan

kurikulum baru. Serta kurangnya sosialisasi atau pelatihan dari Dinas Pendidikan, jadi hanya sebagian

guru yang sudah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang penerapan Kurikulum zot3.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih oleh penulis di sampaikan kepada dosen pembimbing yangtelah memberikan pemahaman

kepada penulis mengenai penyusunan jurnal penelitian.
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