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ABSTRAK 

Sari Endri Pratiwi, 2018, Implementasi Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum 

2013 di SMP Negeri X Lingsar, Program S1 PPKn FKIP Universitas Mataram, 

Pembimbing (1) Drs. H. Mumbrita Sulaimi., M.Pd, (2) Hj. Yuliatin S. Pd.,MH. 

 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Persiapan yang sudah dilakukan oleh 

SMPN X Lingsar dan guru PPKn dalam melaksanakan Kurikulum 2013, 2) Perangkat 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan menilai proses dan hasil belajar SMPN X 

Lingsar dalam pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013, 3) Kendala yang 

dihadapi oleh guru PPKn SMPN X Lingsar dalam pembelajaran PPKn berdasarkan 

Kurikulum 2013, 4) Upaya yang dilakukan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar dalam 

mengatasi kendala pembelajaran PPKn sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah (1) Dokumentasi, (2) Observasi, (3) Wawancara. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan 

simpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) Persiapan yang sudah dilakukan oleh SMPN X 

Lingsar dan guru PPKn melalui sosialisasi dan pelatihan Kurikulum 2013 belum 

sepenuhnya  dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013 karena guru PPKn kelas 

VII dan VIII SMPN X Lingsar kurang memahami secara komprehensif dalam 

menyusun perencanaan pembelajaran, kurang mampu menerapkan perencanaan 

pembelajaran dalam kegiatan pelaksanakan pembelajaran dan belum mampu menilai 

proses dan hasil belajar siswa belajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, 2) 

Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn belum sepenuhnya lengkap 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, 3) Pelaksanaan pembelajaran PPKn 

berdasarkan Kurikulum 2013 belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Rancangan 

Pembelajaran, 4) Penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh guru PPKn 

belum terlaksana sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, 5) Kendala yang dihadapi 

oleh guru PPKn dalam pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013 a) 

Kompetensi guru kurang memadai dalam mengembangkan perangkat pembelajaran 

berupa silabus, RPP, media pembelajaran, bahan pembelajaran, LKS dan instrumen 

penilaian, b) Kompetensi guru belum cukup memadai dalam melaksanakan 

pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik, c) Kompetensi guru belum cukup 

memadai dalam mengembangkan instrumen penilaian dan melaksanakan penilaian 

autentik, 6) Upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mengatasi kendala pembelajaran 

PPKn berdasarkan Kurikulum 2013 a) guru melakukan diskusi antar guru melalui 

forum MGMP, b) Guru mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan 

oleh Dinas Dinas Dikpora Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok 

Barat . 

 
Kata-kata kunci: Implementasi Kurikulum 2013 dan Mata pelajaran PPKn 

 
 

 

 



ABSTRACT 

Sari Endri Pratiwi, 2018, Implementation PPKn Based learning Curriculum 2013 in 

SMP Negeri X Lingsar, S1 PPKn FKIP Mataram University, Advisor (1) Drs. 

H. Mumbrita Sulaimi., M. Pd, (2) Hj. Yuliatin S. Pd., MH. 

 

 The purpose of this study to know the: 1) preparation which was done by the SMPN X 

Lingsar and teachers PPKn in implementation Curriculum 2013, 2) Devices of 

learning, the implementation of learning and assessing the learning process and results 

SMPN X Lingsar in learning PPKn based Curriculum 2013, 3) Constraints PPKn faced 

by teachers in the learning SMPN X Lingsar PPKn based Curriculum 3013, 4) the 

efforts made by the teacher at SMPN X Lingsar PPKn in overcoming learning 

Curriculum PPKn accordance with the demands of 2013. this study used a qualitative 

descriptive approach. Data collection techniques were used: (1) Documentation, (2) 

observation, (3) Interview. Data analysis techniques used are (1) data reduction, (2) 

Presentation of data, (3) Withdrawal conclusion. The results of this study were 1) 

Preparations are already carried out by SMPN X Lingsar and teachers PPKn through 

socialization and training Curriculum 2013 has not been fully able to support the 

implementation of Curriculum 2013 for teachers PPKn class VII and VIII SMPN X 

Lingsar less understood comprehensively in planning learning, less able to apply the 

learning plan in the activities of implementing learning and have not been able to 

assess the process and learning outcomes of students studying in accordance with the 

demands of Curriculum 2013, 2) Devices of learning used by teachers PPKn yet fully 

complete in accordance with the demands of Curriculum 2013, 3) implementation of 

learning PPKn based Curriculum 2013 was not carried out in accordance with the 

design of learning, 4) learning process and results done by teachers terlaksna PPKn not 

in accordance with the demands of Curriculum 2013, 5) constraints faced by teachers 

in teaching PPKn PPKn based Curriculum 2013 a) Competence Inadequate tension 

teachers in developing learning tools such as syllabi, lesson plans, instructional media 

and instruments, b) competence teacher has not been sufficient in implementation the 

scientific approach based learning, c) Competence of teachers has not been sufficient 

in developing assessment instruments and implement authentic assessment, 6) Efforts 

made in overcoming obstacles teacher PPKn based learning Curriculum 2013 have in  

a) teacher discussion among teachers through forums MGMP, b) Teacher follow 

socialization Curriculum 2013 organized by the Department of Dikpora province and 

District Education Office in West Lombok. 
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A . Pendahuluan 

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV yaitu Negara Indonesia hendak 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak 

hanya pada ranah kognitif saja, akan tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Manusia 

Indonesia diharapkan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

tujuan luhur tersebut dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Pengembangan kurikulum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010-2014. Kurikulum 2013 arahnya sangat jelas , yaitu adanya 

keseimbangan kompetensi antara sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan 

(knowledge). Pengembangan Kurikulum  2013 dilakukan karena adanya tantangan internal 

maupun tantangan eksternal (Permendikbud No 68 Tahun 2013). Tantangan internal terkait 

tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan  dan faktor 

perkembangan penduduk Indonesia. Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa 

depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan 

pengetahuan dan pedagogik. 

Sebagai tindak lanjut dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan 

atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 

Nasional Pendidikan ini 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 yang akan ditingkatkan 

secara berencana dan berkala. 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013  Pasal 2 Ayat (1) menyatakan lingkup 

Standar Nasional Pendidikan meliputi delapan  standar pendidikan dan Ayat (1a) 

menyebutkan Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan 

kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan  Peraturan 



Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 , maka muncullah Kurikulum 2013 yang berorientasi 

pada pendekatan scientific,  yang diarahkan pada pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran 

siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan ilmiah). 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui penguatan  sikap, keterampilan, dan pengetahuan  yang 

terintegrasi. serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013). 

Permendikbud No 54 Tahun 2013 menyebutkan tentang kompetensi lulusan yang 

digunakan di jenjang pendidikan SMP/ MTs. Kompetensi Lulusan pada jenjang ini meliputi 

3 dimensi yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara mendasar,  ada  empat  

perubahan besar dalam Kurikulum 2013, yaitu (1) konsep kurikulum (seimbang antara 

hardskill dan softskill, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi,  Standar Proses,  Standar 

Penilaian), ( 2) buku yang dipakai berbasis kegiatan (activity base) dan tematik terpadu, ( 3) 

proses pembelajaran dan ( 4) proses penilaian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Persiapan apa yang sudah dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn untuk dapat 

melaksanakan Kurikulum 2013? 

2. Apakah perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru PPKn sudah sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum 2013  dalam pembelajaran PPKn di SMPN X Lingsar? 

3. Apakah guru PPKn SMPN X Lingsar sudah melaksanakan proses  pembelajaran PPKn 

sesuai dengan tuntutan  Kurikulum 2013? 

4. Apakah penilaian pembelajaran PPKn yang dilakukan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar 

sudah sesuai dengan pedoman Kurikulum 2013? 

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru PPKn SMPN X Lingsar dalam melaksanakan  

pembelajaran PPKn berdasarkan  Kurikulum 2013? 

6. Apa saja upaya yang dilakukan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar dalam mengatasi 

kendala pembelajaran PPKn agar sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013?  

 



C. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah (1) Dokumentasi, (2) Observasi partisipasi pasif, (3) Wawancara semi 

terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, 

(3) Penarikan simpulan.  

D. Temuan Penelitian dan Pembahasan 

1. Persiapan yang sudah dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn untuk dapat 

melaksanakan Kurikulum 2013 

a. Sosialisasi dan Pelatihan 

 Berdasarkan temuan penelitian tentang persiapan yang dilakukan oleh SMPN X 

Lingsar dan guru PPKn dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 yaitu dalam 

bentuk sosialisasi yang telah diikuti oleh guru PPKn SMPN X Lingsar belum 

sepenuhnya dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013 karena guru PPKn kelas 

VII dan VIII SMPN X Lingsar kurang memahami secara komprehensif dalam 

menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan belum mampu 

menilai proses dan hasil belajar siswa belajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.  

Seyogyanya persiapan yang dilakukan tidak hanya dengan mengikuti sosialisasi, 

namun guru juga harus secara proaktif meningkatkan kualitas dirinya melalui berbagai 

kegiatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru. 

b. Penyiapan sumber-sumber belajar di SMPN X Lingsar 

1) Pesan berupa silabus dan RPP belum lengkap karena terdapat beberapa komponen 

yang belum ada yaitu dalam silabus yang digunakan oleh guru PPKn SMPN X 

Lingsar pada kelas VII komponen yang belum lengkap yaitu (a) identitas sekolah, 

rumusan KD 1 dan KD 2, materi pokok untuk KD 1 dan KD 2 dan alokasi waktu. 

(b) pada silabus kelas VIII Komponen yang belum lengkap yaitu materi pokok 

untuk KD 1 dan KD 2 dan alokasi waktu. 

Guru seharusnya melakukan penyesuaian terhadap silabus yang digunakan 

agar seluruh komponen dalam silabus termuat karena silabus yang dikeluarkan oleh 

Kemendikbud bersifat umum berlaku untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. 

Seyogyanya dalam rancangan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian proses dan 

hasil belajar siswa berisi 4 Kompetensi yaitu kompetensi sikap religius, kompetensi 



sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 

Pengembangan pembelajaran  tersebut dalam pembelajaran harus holistik dan 

integratif.  

Temuan selanjutnya pada dasarnya guru tidak dapat melakukan 

pengembangan sikap apabila objek yang akan dikembangkan tidak dirumuskan. 

Oleh karena itu, guru diharapkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap silabus 

yang digunakan Untuk setiap materi pokok dalam silabus terdapat 4 KD sesuai 

dengan aspek KI (sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan).  

Dalam penelitian ini juga diperoleh beberapa temuan penelitian tentang 

perangkat pembelajaran berupa RPP yaitu: a) RPP yang digunakan oleh guru PPKn 

kelas VII SMPN X Lingsar terdapat beberapa komponen  yang tidak ada yaitu 

alokasi waktu, Kompetensi Dasar dan indikator untuk KI 1 dan KI 2, penilaian 

proses dan hasil belajar, b) Komponen dalam RPP kelas VIII yang tidak ada yaitu 

tujuan pembelajaran dan  metode pembelajaran. 

Seharusnya guru menentukan alokasi waktu yang akan menentukan jumlah 

pertemuan dalam setiap KD yang dibelajarkan sehingga pembelajaran menjadi lebih 

efektif dan efisien. Berdasarkan  Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013, guru menentukan alokasi waktu pada setiap KD 

didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per 

minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat 

kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. 

Temuan kedua seharusnya guru mengembangkan KD dan indikator untuk KI 

1 dan KI 2 berdasarkan rumusan KD 3 dan KD 4. Dalam perancangan, pelaksanaan, 

dan penilaian pembelajaran PPKn harus memuat 4 kompetensi yaitu kompetensi 

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.  

Temuan ketiga instrumen penilaian pada dasarnya digunakan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Oleh karena itu, guru seharusnya 

menerapkan standar penilaian yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu 

menekankan pada penilaian autentik. Menurut Kunandar (2013:35) Penilaian 

autentik yaitu kegiatan menilai siswa, baik proses maupun hasil belajar yang 



dilakukan melalui berbagai teknik dan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan 

KI dan KD.   

Selanjutnya guru seharusnya merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP 

yang digunakan berdasarkan KD mengacu pada indikator. Tujuan pembelajaran 

mengandung empat unsur  yaitu Audience (siswa), Behavior,  Proses dan degree.  

Metode yang digunakan oleh guru PPKn yang tercantum dalam RPP maupun 

pelaksanaan pembelajaran seyogyanya bervariasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran seperti penggunaan metode pembelajaran PBL, PjBL, Inquiry 

Learning, Discovery Learning dan yang lebih khusus untuk PPKn yaitu model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT). Melalui penggunaan metode 

yang bervariasi akan dapat menciptakan pembelajaran menjadi efektif, efisien, 

menarik dan menyenangkan.  

2) Bahan Pembelajaran  

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu a) bahan pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran PPKn SMPN X Lingsar hanya buku guru dan buku siswa yang 

telah disiapkan oleh Pemerintah; b) buku siswa sebagai acuan siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas karena semua materi sudah terinci di dalam buku tersebut dan 

buku guru digunakan sebagai acuan dalam menyusun rancangan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil belajar siswa; c) Dalam 

buku siswa yang digunakan ada beberapa komponen yang belum termuat yaitu 

nama sekolah, alokasi waktu dan Kompetensi Dasar sikap religius, sikap sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Bahan ajar yang digunakan oleh guru adalah buku guru dan buku siswa yang 

telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku guru 

digunakan sebagai acuan dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan menilai proses dan hasil belajar siswa. Buku siswa sebagai acuan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas. 

Temuan selanjutnya setiap kegiatan pembelajaran memerlukan bahan ajar 

yang utuh. Utuh maksudnya adalah bahwa bahan ajar yang digunakan siswa berupa 

buku paket memuat semua kompetensi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guru 

disarankan mengembangkan bahan ajar yang akan digunakan dengan cara 



melakukan rekonstruksi, sehingga nantinya dapat memuat semua kompetensi secara 

utuh yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan 

keterampilan. 

3) Alat dan media pembelajaran.  

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu a) jumlah alat pembelajaran berupa LCD 

belum memenuhi standar; b) Saat pelaksanaan pembelajaran, guru tidak 

menggunakan laptop dan tidak mengunakan media pembelajaran sesuai dengan 

yang tertera dalam RPP. 

Jumlah alat pembelajaran berupa LCD hanya terdapat 2 buah LCD di 

sekolah. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 28 sehingga jumlah LCD yang tersedia 

tidak memenuhi standar karena tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada. 

Selanjutnya guru seharusnya menggunakan media pembelajaran yang dapat 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan sikap religius siswa melalui penggunaan 

PowerPoint, video dan media gambar lainnya yang mengandung pesan religi dan 

sosial. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan  siswa media yang dapat 

digunakan yaitu LKS yang berisi tugas, langkah kerja dan penilaian. Untuk 

mengembangkan keterampilan siswa dapat dilakukan melalui presentasi hasil 

pekerjaan siswa yang ditulis dalam bentuk laporan. 

4). Sumber belajar berupa orang yaitu guru dan siswa. 

Penelitian ini menemukan bahwa jumlah guru di SMPN X Lingsar sudah memenuhi 

standar yang dapat dilihat dari jumlah guru sebanyak 58 orang dan jumlah siswa 

995 dengan jumlah siswa per kelas rata-rata 36 orang. Rasio jumlah guru dan siswa 

SMP Negeri X Lingsar 1: 17. Pada tingkat SMP rasio jumlah guru dan siswa yaitu 

1:20.  Hal ini sesuai dengan  Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Pasal 17 

ayat (1) huruf D tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan yang 

menyatakan bahwa rasio jumlah guru dan siswa untuk tingkat SMP yaitu 1:20.  

5).  Teknik/metode yang digunakan guru PPKn.  

Penelitian ini menemukan bahwa teknik/ metode yang digunakan oleh guru PPKn 

SMPN X Lingsar dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu metode ceramah dan 

diskusi. Metode yang digunakan oleh guru PPKn yang tercantum dalam RPP maupun 



pelaksanaan pembelajaran seyogyanya bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

seperti penggunaan metode pembelajaran PBL, PjBL, Inquiry Learning, Discovery 

Learning dan yang lebih khusus untuk PPKn yaitu model pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT).  

6). Setting merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling siswa, dapat berupa 

tempat atau benda yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Terdapat 

temuan penelitian  tentang setting di SMPN X Lingsar  hanya 6 ruang kelas dari 28 

kelas yang memiliki aliran listrik. Oleh karena tidak adanya aliran listrik disetiap 

kelas menyebabkan guru tidak menggunakan LCD dan tidak mengembangkan dan 

menggunakan media pembelajaran. 

Seharusnya di setiap kelas memiliki satu stoket listrik yang berfungsi dengan baik 

sehingga dapat dimanfaat oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran seperti 

guru dapat menggunakan LCD dan dapat menampilakan media pembelajaran yang 

dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.  

2. Perangkat pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013 

Perangkat pembelajaran yang lain berupa LKS dan instrumen penilaian PPKn Kurikulum 

2013 di SMP Negeri  X Lingsar. 

a. LKS 

Temuan penelitian yaitu Pertama: LKS yang digunakan oleh guru PPKn kelas VII dan 

VIII L merupakan LKS yang dibeli di toko buku. Kedua: Dalam LKS yang digunakan 

tidak terdapat indikator untuk semua KD 1, 2, 3, dan 4 serta tidak terdapat penilaian 

proses dan hasil belajar siswa. 

LKS yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 

yaitu LKS Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn. LKS yang digunakan merupakan 

LKS yang dibeli oleh siswa di toko buku. LKS merupakan lembaran yang memuat utuh 

kompetensi yang akan dicapai. Oleh karena itu guru disarankan mengembangkan LKS 

secara mandiri sehingga memuat utuh kompetensi yang akan dicapai.   

Selanjutya dalam LKS yang digunakan oleh guru dan siswa SMPN X Lingsar 

tidak terdapat indikator untuk KD 1, 2, 3, dan 4 serta tidak terdapat penilaian proses 

dan hasil belajar. Seharusya guru mengembangkan LKS secara mandiri sehingga setiap 



komponen dalam LKS yaitu KD, indikator, tugas, langkah-langkah mengerjakan tugas 

dan penilaian dapat termuat secara utuh.  

b. Instrumen Penilaian 

Terdapat beberapa temuan yaitu Pertama: Dalam RPP yang digunakan oleh guru 

PPKn kelas VII  tidak terdapat instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan; Kedua: Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VIII tidak 

terdapat rubrik penskoran; Ketiga: saat pelaksanaaan pembelajaran  guru tidak 

menggunakan instrumen penilaian dan rubrik penskoran baik instrumen sikap, 

pengetahuan maupun keterampilan. 

Guru dapat menambah pemahaman dalam menyusun rancangan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa 

dengan menambah pengalaman belajar melalui diskusi dengan sesama guru mata 

pelajaran dan membaca buku-buku yang relevan dengan bidang ilmunya. Berdasarkan 

hal tersebut guru dapat memahami cara menyusun instrumen penilaian sesuai dengan 

kompetensi yang hendak dicapai baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. 

Temuan selanjutnya seharusnya guru mengembangkan rubrik penskoran untuk 

mempermudah guru dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa yaitu 

sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Rubrik penskoran dikembangkan 

berdasarkan indikator kompetensi yang hendak dicapai.  

Saat pelaksanaaan pembelajaran guru tidak menggunakan instrumen penilaian 

dan rubrik penskoran baik instrumen sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Guru 

seharusnya berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui diskusi dengan sesama 

guru atau melalui MGMP untuk dapat menyusun istrumen penilaian berdasarkan 

Kurikulum 2013.  

3. Pelaksanaan Pembelajaran PPKn  

Terdapat beberapa temuan penelitian di kelas VII SMPN X Lingsar yaitu: Pertama: Guru 

mengawali pembelajaran dengan berdoa hanya pada jam pertama yaitu pukul 07.30, 

Kedua: Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, Ketiga: Guru dan siswa tidak 

mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses pembelajaran 

di kelas dan tidak mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 



Seyogyanya guru sebelum melakukan pembelajaran di setiap kali pertemuan 

mengawali pembelajaran dengan berdo’a, tidak hanya pada jam pelajaran yang pertama 

tetapi juga pada jam kedua, ketiga dan seterusnya agar pengembangan sikap religius siswa 

melalui berdoa sebelum melakukan pembelajaran dapat dikembangkan di semua kelas, 

bukan hanya kelas yang mendapat jadwal pelajaran PPKn pada jam pertama saja.  

Selanjutnya seorang guru seyogyanya melaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat, sehingga ada konsistensi antara pelaksanaan pembelajaran 

dengan rancangan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan 

rancangan pembelajaran yang telah dibuat sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sesuai dengan RPP yang telah disusun.  

Temuan selanjutnya guru seharusnya melaksanakan seluruh bagian dari kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Dalam ketiga tahapaan tersebut terdapat beberapa bagian kegiatan yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan sikap religius siswa, antara lain mengucapkan 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses pembelajaran di kelas dan 

mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 

Selain temuan tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas VII, peneliti juga  

membahas tentang temuan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII. 

Temuan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII yaitu: Pertama: Guru 

tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, Kedua: Guru dan siswa tidak mengucapkan 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses pembelajaran di kelas, 

Ketiga: Guru tidak melakukan pengembangan sikap religius dan sikap sosial siswa dari 

hasil analisis KD 3 dan KD 4. 

Berdasarkan temuan penelitian di kelas VII dan kelas VIII terdapat persamaan 

yaitu guru Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru tidak mengakhiri 

pembelajaran dengan berdoa dan mengucap syukur.  

Temuan selanjutnya yaitu dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn, guru tidak 

melakukan pengembangan sikap religius dan sikap sosial siswa dari hasil analisis KD 3 

dan KD 4. Berdasarkan hasil analisis terhadap KD 3 dan KD 4 tersebut sikap religius yang 

dapat dikembangkan antara lain adil, menegakkan kebenaran, dan jujur. Sedangkan sikap 



sosial yang dapat dikembangkan sesuai dengan kompetensi inti untuk sikap sosial yaitu 

peduli, tanggung jawab, dan percaya diri.  

4. Penilaian Proses dan Hasil Belajar Berdasarkan Kurikulum 2013 

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu Pertama: Dalam RPP yang digunakan oleh 

guru PPKn kelas VII tidak terdapat Penilaian proses dan hasil belajar siswa, Kedua: 

RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VIII tidak terdapat rubrik penskoran untuk 

KD 1, 2, 3, dan 4, Ketiga: Dalam pelaksanaan pembelajaran guru melakukan penilaian 

sikap religius yaitu berupa ucapan salam dan berdoa dan sikap sosial siswa yaitu sikap 

kerja sama saat diskusi kelompok, Keempat: Dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

hanya menggunakan teknik observasi untuk menilai sikap religius dan sosial. Guru 

tidak menggunakan teknik penilaian diri dan penilaian antarteman. Kelima: Dalam 

menilai pengetahuan siswa guru menggunakan tes tulis dan penugasan dan tidak 

menggunakan tes lisan. Keenam: penilaian keterampilan siswa, guru hanya 

menggunakan unjuk kerja saja dan guru tidak menggunakan penilaian proyek, produk, 

dan portofolio.  

Untuk temuan pertama dan kedua pembahasan lebih lengkapnya dapat dilihat 

pada pembahasan tentang instrumen penilaian.  

Temuan ketiga seorang guru seyogyanya melaksanakan penilaian penilaian 

sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan hasil analisis dari KD 3 dan KD 4 serta 

metode yang digunakan oleh guru. Siswa tidak mampu mencapai kompetensi sikap 

spiritual dan sikap sosial apabila KI, KD 1, dan KI, KD 2 tidak dianalisis dan tidak 

dilaksanakan sesuai dengan RPP. 

Temuan keempat seyogyanya guru menerapkan standar penilaian yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013 yaitu penilaian sikap religius dan sikap sosial tidak hanya 

melalui observasi namun juga dilakukan melalui penilaian diri dan antarteman. Guru 

dapat melakukan penilaian sikap melalui berbagai teknik sesuai dengan standar 

penilaian yang ditetapkan dalam Permendikbud No 66 Tahun 2013 tentang Standar 

Penilaian.  

Temuan kelima guru seyogyanya melakukan penilaian pengetahuan melalui 

berbagai teknik sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kemendikbud. 

Penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai teknik dan 



instrumen penilaian, tidak hanya melalui teknik penilaian tes tulis dan penugasan. Ada 

teknik penilaian lain yang dapat digunakan yaitu penilian melalui tes lisan.. 

Selanjutnya guru seyogyanya melaksanakan penilaian keterampilan sesuai 

dengan standar penilaian yang sudah ditentukan dalam Kurikulum 2013 yaitu 

menggunakan penilaian autentik. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan 

melalui berbagai teknik dan instrumen penilaian, tidak hanya melalui teknik penilaian 

unjuk kerja. Masih ada teknik penilaian lain yang dapat digunakan yaitu penilaian  

proyek, produk, dan portofolio. 

5. Kendala dihadapi oleh guru dalam pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013. 

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu 1) Kompetensi guru PPKn belum cukup 

memadai dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, media 

pembelajaran, LKS dan instrumen penilaian, 2) Kompetensi guru belum cukup 

memadai dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik, 3) 

Kompetensi guru belum cukup memadai dalam mengembangkan instrumen penilaian 

dan melaksanakan penilaian autentik. 

Seorang guru dituntut harus memiliki kemampuan  untuk meningkatkan 

kompetensi dalam menyusun perangkat pembelajaran yang baik sehingga perangkat 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan Kurikulum 2013. 

Kompetensi pedagogik guru diperlukan dalam menyusun perangkat pembelajaran 

berupa silabus, RPP, media pembelajaran, bahan pembelajaran, LKS dan instrument. 

Temuan selanjutnya guru diharapkan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sainstifik yaitu dengan 

mengikuti kegiatan pelatihan atau musyawarah guru mata pelajaran. Peraturan Pemerintah 

No 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen Pasal 12 Ayat 4 yang menyatakan 

pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan 

pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas sebagai guru.  

Kompetensi guru PPKn belum cukup memadai dalam mengembangkan 

instrumen penilaian dan melaksanakan penilaian autentik. Untuk meningkatkan 

kompetensi guru, maka sekolah perlu mengadakan pelatihan untuk guru dan melakukan 



musyawarah guru mata pelajaran agar dapat melakasanakan penilaian autentik 

berdasarkan Kurikulum 2013.  

6. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala pembelajaran PPKn berdasarkan 

Kurikulum 2013. 

Karena adanya berberapa kendala dalam penerapan Kurikulum 2013 yang dirasakan oleh 

guru PPKn SMPN X Lingsar, maka telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala 

tersebut yaitu a) guru melakukan diskusi antar guru melalui forum MGMP sehingga dapat 

menambah pemahaman tentang penyusunan perangkat pembelajaran, melaksanaan 

pembelajaran dan menilai proses dan hasil belajar sesuai dengan Kurikulum 2013, b) Guru 

mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Dikpora Provinsi 

NTB dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. 

Guru dapat menambah pengalaman belajar lainnya melalui kegiatan akademik yang 

dilakukan guru melalui kegiatan-kegiatan yang relevan dengan bidang keilmuannya 

meliputi kegiatan pelatihan, seminar, diskusi, workshop, loka karya, penelitian dan 

membaca bahan pembelajaran yang relevan dengan bidang ilmunya.  

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Namun 

kegiatan sosialisasi yang telah diikuti oleh guru PPKn SMPN X Lingsar belum 

sepenuhnya dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013. Maka upaya yang 

dilakukan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan adalah meningkatkan intensitas dan 

frekuensi sosialisasi dan pelatihan Kurikulum 2013 dalam bentuk workshop, DIKLAT 

ataupun kegiatan bimbingan teknis yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru 

dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai 

proses dan hasil belajar siswa sesuai dengan tuntutan  Kurikulum 2013. 

E. Simpulan 

1. Persiapan yang dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn untuk melaksanakan 

Kurikulum 2013. 

a. Sosialisasi dan Pelatihan 

Guru PPKn SMPN 2 Lingsar pernah mengikuti kegiatan sosialisasi Kurikulum 2013 

yang diselenggarakan oleh Dikpora Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lombok Barat dalam bentuk seminar dan workshop. Sosialisasi yang telah diikuti oleh 



guru PPKn SMPN X Lingsar belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi 

Kurikulum 2013 karena guru PPKn SMPN X Lingsar kurang memahami secara 

komprehensif dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum 2013. 

b. Penyiapan sumber belajar di SMPN X Lingsar 

1) Sumber belajar yang pertama yaitu pesan yang berupa silabus dan RPP 

Guru PPKn tidak melakukan rekonstruksi terhadap silabus yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga terdapat beberapa komponen 

dalam silabus yang belum termuat. Guru PPKn dalam menyusun RPP tidak 

menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Sehingga RPP yang 

disusun belum sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.  

2) Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah buku guru dan buku siswa 

yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam buku 

siswa yang digunakan ada beberapa komponen yang belum termuat karena guru 

PPKn tidak membuat bahan pembelajaran secara mandiri. 

3) Alat dan media pembelajaran. Jumlah alat pembelajaran yang tersedia di SMPN X 

Lingsar berupa LCD hanya terdapat 2 buah LCD di sekolah. Sedangkan jumlah 

kelas sebanyak 28 sehingga jumlah LCD yang tersedia tidak memenuhi standar 

karena tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada. 

4) Sumber belajar berupa orang yaitu guru dan siswa. Jumlah guru di SMPN X 

Lingsar sudah memenuhi standar. Hal ini  dapat dilihat dari jumlah guru sebanyak 

58 orang dan jumlah siswa 995 dengan jumlah siswa per kelas rata-rata 36 orang. 

Rasio guru dan siswa SMP Negeri X Lingsar 1: 17. Pada tingkat SMP rasio guru  

dan siswa yaitu 1:20. 

5) Teknik/metode yang digunakan oleh guru PPKn berupa ceramah dan diskusi. Guru 

tidak menggunakan metode pembelajaran PBL, PjBL, Inquiry Learning, Discovery 

Learning atau Value Clarification Technique (VCT). 

6) Setting  SMPN X Lingsar. Dari 28 rungan kelas hanya 6 ruangan kelas yang 

memiliki aliran listrik. Karena tidak ada aliran listrik di setiap kelas menyebabkan 

guru tidak menggunakan LCD dan tidak menggunakan media pembelajaran 



2. Berikut kesimpulan penelitian tentang perangkat pembelajaran berupa LKS dan instrumen 

penilaian PPKn Kurikulum 2013 di SMP Negeri  X Lingsar. 

a. Lembar Kerja Siswa 

LKS yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 yaitu LKS 

Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn. Dalam LKS yang digunakan tidak terdapat 

indikator untuk semua KD 1, 2, 3, dan 4 serta tidak terdapat penilaian proses dan hasil 

belajar siswa. Hal tersebut terjadi karena LKS yang digunakan merupakan LKS yang 

dibeli oleh siswa di toko buku dan guru PPKn SMPN X Lingsar tidak membuat LKS 

sendiri. 

b. Instrumen Penilaian 

Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar kelas VII tidak terdapat 

instrumen penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan karena guru kurang 

memahami dalam mengembangkan indikator penilaian sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VIII tidak terdapat 

rubrik penskoran karena menurut guru sulit dikembangkan dan sangat rumit 

dilaksanakan melihat banyaknya jumlah siswa. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 di SMPN X Lingsar  belum sepenuhnya 

terlaksana sesuai dengan rancangan yang telah disusun. 

4. Penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh guru PPKn belum dilaksanakan 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 karena guru belum melakukan penilaian autentik. 

5. Kendala yang dihadapi oleh guru PPKn dalam melaksanakan Kurikulum 2013 yaitu a) 

kompetensi guru belum cukup memadai dalam mengembangkan perangkat pembelajaran 

berupa silabus, RPP, materi pembelajaran, LKS,  media pembelajaran dan instrumen 

penilaian, b) kompetensi guru belum cukup memadai dalam melaksanakan pembelajaran 

berdasarkan pendekatan saintifik, c) kompetensi guru belum cukup dalam 

mengembangkan instrumen penilaian autentik yang dapat mengukur kompetensi yang 

hendak dicapai. 

6. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala dalam mengembangkan perangkat 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan penilaian proses dan hasil 

belajar siswa yaitu a) Guru mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan 



oleh Dinas Dikpora Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, b) 

guru melakukan diskusi antar guru melalui forum MGMP.  

F. Saran 

1. Guru PPKn perlu secara proaktif meningkatkan kualitas dirinya melalui berbagai macam 

kegiatan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal antara lain dalam 

menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan 

penilaian proses dan hasil belajar siswa. 

2. Kepala Sekolah perlu lebih intensif dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru di sekolah. 

3. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan perlu meningkatkan intensitas dan frekuensi 

sosialisasi dan pelatihan Kurikulum 2013 dalam bentuk workshop, DIKLAT ataupun 

kegiatan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun 

rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil 

belajar siswa sesuai dengan tuntutan  Kurikulum 2013 

4. Bagi peneliti lain yang ingin mengkaji Kurikulum 2013 di tingkat SMP hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

terkait  implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PPKn . 
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