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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dalam tingkat eksplainasi deskriptif. 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui gambaran implementasi 

pembelajaran calistung (membaca, menulis dan berhitung) dalam Kurikulum 2013 

di kelas II. Sampel dalam penelitian ini yaitu 4 guru yang ditentukan dengan 

purposive sampling. Keempat guru tersebut yaitu bapak Muhammad, ibu Nilna dan 

ibu Zuheriah dari SDN 6 Mataram dan ibu Fatimah dari SDN 20 Mataram. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran calistung dalam 

Kurikulum 2013 di kelas II masuk dalam kategori keterlaksanaan cukup baik 

dengan skor rata-rata dalam 3 kali pertemuan sebesar 20,83. Calistung telah 

dilaksanakan secara tematik oleh guru pada kegiatan inti dengan menerapkan 

pendekatan saintifik juga memperhatikan aturan dan prinsip pembelajaran dalam 

kurikulum 2013. Meskipun begitu terdapat beberapa unsur pembelajaran calistung 

sesuai kurikulum 2013 yang masih kurang optimal dilaksanakan oleh guru. Hal 

inilah yang harus ditingkatkan guru untuk mengoptimalkan pembelajaran calistung 

di kelas II.  

 

Kata Kunci: Implementasi Pembelajaran Calistung, Kurikulum 2013.   
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ABSTRACT 

 

This research uses evaluation method in descriptive explanation level. The purpose 

of this study is to know the description of implementation reading, writing and 

arithmatic learning in the Curriculum 2013 in class II. The sample in this research 

is 4 teachers determined with purposive sampling. The four teachers are Mr. 

Muhammad, Mrs. Nilna and Mrs. Zuheriah from SDN 6 Mataram and Mrs. Fatimah 

from SDN 20 Mataram. Method data collection in this research is interview and 

observation. Results this study shows that the implementation of reading, writing 

and arithmatic learning in The curriculum of 2013 in class II is categorized as good 

enough with an average score 20.83. Reading, writing and arithmatic learning has 

implemented thematically by the teacher on the core activities by applying the 

scientific approach also takes into account the rules and principles of learning 

within curriculum 2013. Although there are several elements of reading, writing 

and arithmatic learning according to the less optimum curriculum implemented by 

teachers. So this is what teachers need to improve to optimize reading, writing and 

arithmatic learning in class II. 

 

Keywords: Reading, Writing and Arithmatic Learning Implementation, Curriculum 

2013.
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A. Pendahuluan 

Calistung merupakan singkatan dari membaca, menulis dan berhitung 

adalah kemampuan dasar yang diperkenalkan dan diajarkan sebagai pelajaran 

utama di SD kelas rendah. Walaupun begitu KD yang disusun untuk kelas I 

sekarang ini mengganggap siswa sudah mampu membaca, menulis dan 

berhitung. Itu berarti di kelas II siswa juga dianggap telah mampu membaca, 

menulis dan berhitung dengan baik secara keseluruhan begitu pula dengan di 

kelas-kelas yang lebih tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut pembelajaran 

calistung haruslah dilaksanakan secara optimal oleh guru di kelas rendah. 

Sehingga kemampuan calistung siswa dapat berkembang dan selanjutnya dapat 

menunjang dalam mengikuti proses belajar mengajar sehari-hari. 

Adanya perubahan dalam sistem pembelajaran dengan penerapan 

Kurikulum 2013 di SD, seharusnya dapat membantu guru dalam melaksanakan 

pembelajaran yang menghasilkan kemampuan calistung yang diharapkan. 

Dengan adanya fasilitas berupa buku guru dan siswa dalam kurikulum 2013 

yang telah menyediakan segala kebutuhan pembelajaran, juga adanya 

penerapan pendekatan saintifik seharusnya dapat membantu pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran calistung secara optimal. 

Terlepas dari segala tuntutan agar siswa mampu menguasai calistung 

seperti yang diharapkan, kenyataan yang terjadi dilapangan sendiri menunjuk 

bahwa masih ada guru yang kurang optimal dalam mengajarkan calistung di SD 

kelas rendah. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi yang dilakukan selama 

studi pendahuluan pada bulan Oktober 2017 yang menunjukan bahwa siswa 

kelas II masih kesulitan dalam membaca yaitu mengeja suku kata. Dalam hal 

menulis siswa yang diharapkan telah mampu menulis dengan menerapkan 

aturan penulisan tanda baca, bahkan masih kesulitan dalam menjaga jarak antar 

kata yang ditulis. Sedangkan dalam hal berhitung siswa mengalami kesulitan 

dalam hal operasi pengurangan.  

Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi sebuah kesenjangan antara 

kualitas pembelajaran calistung yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya 

terjadi di lapangan. Kesenjangan yang terjadi ini mengharuskan para pendidik 



2 

 

memperhatikan kembali kualitas pembelajaran calistung di SD kelas rendah 

yang diterapkan secara tematik dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 

2013. Untuk itu, implementasi pembelajaran calistung dalam Kurikulum 2013 

ini haruslah ditelaah dan lebih diperhatikan lagi. Agar para tenaga kependidikan 

dapat melihat kembali bagian dari pembelajaran calistung dalam kurikulum 

2013 manakah yang perlu untuk lebih dioptimalkan lagi. Dengan begitu 

diharapkan guru dapat lebih kreatif lagi dalam menciptakan pembelajaran 

calistung yang berkualitas dan optimal di kelas rendah. Berdasarkan pada 

pemikiran inilah peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai 

“Implementasi pembelajaran calistung (membaca, menulis dan berhitung) 

dalam Kurikulum 2013 di kelas II SDN Gugus 1 Kecamatan Mataram Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu proses yang 

dilakukan dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam membunyikan 

simbol-simbol tulisan dan menuangkan kata/ kalimat juga ucapan dalam bentuk 

goresan-goresan yang memiliki arti, serta melakukan operasi penjumlahan dan 

pengurangan yang dilaksanakan secara tematik dengan pendekatan saintifik 

sesuai dengan langkah-langkah juga prinsip-prinsip pembelajaran dalam 

kurikulum 2013. 

Pembelajaran calistung yang dilaksanakan secara tematik dengan 

pendekatan saintifik sesuai Kurikulum 2013 juga harus memperhatikan aturan-

aturan serta prinsip pelaksanaannya. Sehingga terdapat 3 kegiatan dalam setiap 

pembelajaran yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Pendahuluan berisikan 

langkah-langkah guru dalam memberikan apersepsi dan motivasi bagi siswa. 

Kegiatan inti berisi langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dalam menyampaikan materi. Dan kegiatan penutup berisikan langkah-langkah 

guru dalam melakukan refleksi dan memberi tindak lanjut pada siswa. 

Berdasarkan teori yang telah dikaji langkah-langkah pembelajaran calistung 

dalam kegiatan inti dapat dilaksanakan dalam bentuk, sebagai berikut. 
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 Siswa diberi kegiatan berupa membaca sebuah teks bacaan secara mandiri 

maupun dengan bantuan guru. Misalnya: bacaan tentang Udin yang pergi 

berliburan dengan menginap beberapa minggu di rumah neneknya. Guru 

dapat memilih teks yang di dalamnya tersirat aturan penulisan huruf kapital 

dan berhitung melalui konversi waktu (minggu ke hari). 

 Dari teks guru dapat memancing siswa untuk bertanya dengan terlebih 

dahulu mengajukan pertanyaan terkait dengan bacaan. Seperti hari apa saja 

yang ada dalam 1 minggu? Dan berapa jumlah hari dalam 1 minggu? 

 Guru menuliskan nama-nama hari dengan penulisan huruf kapital yang 

benar dan yang salah. Selajutnya siswa diminta untuk mengoreksi nama-

nama hari yang salah dalam penggunaan huruf kapitalnya. 

 Siswa diberi contoh 1 minggu = 7 hari, guru selanjutnya memberi 

pertanyaan yaitu samadengan berapa harikah 2 minggu itu? 

 Guru mengarahkan siswa untuk mengaitkan informasi yang telah 

diperolehnya lalu mencoba untuk menyimpulkannya. Misalnya pada nama-

nama hari harus ditulis dengan huruf kapital pada awal kata dan jika 1 

minggu = 7 hari, maka 2 minggu = 14 hari dan seterusnya. 

  Siswa diberikan kegiatan berupa menjawab soal cerita yang jawabanya 

dikerjakan dengan melakukan berhitung. Misalnya menjawab soal terkait 

dengan konversi waktu (minggu ke hari). 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dalam tingkat eksplainasi 

deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran 

calistung yang dilaksanakan dalam kurikulum 2013 di kelas II SDN gugus 1 

kecamatan Mataram. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenai implementasi pembelajaran calistung (membaca, menulis dan 

berhitung) dalam Kurikulum 2013 di kelas II SDN Gugus 1 kecamatan 

Mataram. Selain itu, dengan penelitian evaluatif-deskriptif ini diharapkan dapat 

diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi pembelajaran calistung 

dalam Kurikulum 2013 di SD kelas II.  
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Populasi dalam penelitian ini adalah guru kelas II SDN gugus 1 

kecamatan Mataram tahun pelajaran 2017/2018. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah 4 guru kelas II yang berasal dari Sekolah yang telah 

menerapkan K-13 dikelas II. Sampel diambil dengan metode Purposive 

Sampling. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian 

ini adalah wawancara dan observasi. Pedoman wawancara berisikan 11 

pertanyaan yang akan ditanyakan pada guru. Peneliti menggunakan observasi 

terstruktur secara partisipan dalam pengumpulan data. 

Data hasil observasi implementasi pembelajaran calistung dalam 

kurikulum 2013 disajikan berdasarkan pada fokus indikator-indikator yang 

selanjutnya didukung dengan hasil wawancara. Hasil observasi yang diperoleh 

dengan menggunakan skala Guttman kemudian dianalisis dengan langkah-

langkah, sebagai berikut: 

1. Menentukan skor keterlaksanaan indikator dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Skor 0 diberikan jika tidak ada deskriptor yang diamati tampak. 

b) Skor 1 diberikan jika ada 1 deskriptor yang diamati tampak. 

c) Skor 2 diberikan jika ada 2 deskriptor yang diamati tampak. 

d) Skor 3 diberikan jika ada 3 deskriptor yang diamati tampak. 

e) Skor 4 diberikan jika ada 4 deskriptor yang diamati tampak. 

f) Skor 5 diberikan jika ada 5 deskriptor yang diamati tampak. 

2. Menentukan skor maksimal ideal 

a) Banyak indikator: 7 

b) Skor maksimal: 5 

Untuk skor maksimal: 7 x 5 = 35 

c) Skor minimal: 0 

Untuk skor minimal: 7 x 0 = 0 

3. Menentukan Mi dan Sdi 

Mi = 
1

2
 (skor tertinggi + skor terendah) 

Sdi = 
1

6
 (skor tertinggi - skor terendah) 

Sehingga diperoleh pedoman dalam menentukan kategori skor yang 

diperoleh yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Pedoman Kategori Keterlaksanaan Pembelajaran Calistung dalam 

Kurikulum 2013 

Interval Skor Kategori 

≥ M + 2 SD 29,5 – 35 Sangat Baik 

M + 1 SD s/d < M + 2 SD 23,5 – 28,5 Baik 
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M – 1 SD s/d < M + 1 SD 11,5 – 22,5 Cukup Baik 

M – 2 SD s/d < M – 1 SD 5,5 – 10,5 Buruk 

< M – 2 SD 0 – 4,5 Sangat Buruk 

 

D. Hasil Penelitian 

Observasi dilaksanakan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran 

calistung dalam kurikulum 2013 dengan berpedoman pada instrumen yang telah 

disiapkan. Hasil observasi dianalisis dengan penskoran keterlaksanaan 

deskriptor dari masing-masing indikator yang selanjutnya dinilai dengan 

kategori keterlaksanaan pembelajaran. Analisis hasil observasi pelaksanaan 

pembelajaran calistung dalam kurikulum 2013 di kelas II SDN gugus 1 

kecamatan Mataram disajikan dalam tabel berikut.  

Tabel 4.1 Skor Keterlaksanaan Pembelajaran Calistung dalam Kurikulum 2013 

di Kelas II SDN Gugus 1 Kecamatan Mataram 

N

o 
Indikator  

Skor   Rata-

rata 

skor 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1.  Apersepsi dan motivasi 2,25 2,5 2,75 2,5 

2.  Memberi penguatan calistung 3,5 3,75 3,5 3,58 

3.  Penerapan pendekatan saintifik 4,25 4,5 4,5 4,42 

4.  Penerapan pembelajaran tematik  3,75 3,75 3,75 3,75 

5.  Pemanfaatan sumber belajar/ 

media dalam pembelajaran 
2,25 2 2,25 2,17 

6.  Pelibatan siswa dalam 

pembelajaran 
2,25 3 2,5 2,58 

7.  Melakukan refleksi dan tindak 

lanjut 
1,75 2 1,75 1,83 

Total Skor 20 21,5 21 

 Kategori Cukup Baik Cukup Baik Cukup Baik 

Tabel di atas memaparkan rata-rata skor yang diperoleh 4 guru pada 

setiap indikator yang dinilai berdasarkan masing-masing 5 deskriptor 

pembelajaran calistung yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dan aturan 

dalam kurikulum 2013. Tabel 4.1 di atas menjelaskan bahwa dari 3 pertemuan 

pelaksanaan observasi di kelas II SDN gugus 1 kecamatan Mataram 

memperoleh kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari total skor semua 

indikator pada pertemuan pertama yaitu 20 yang masuk dalam kategori cukup 

baik. Begitu juga dengan pertemuan kedua dengan jumlah skor 21,5 dan 

pertemuan ketiga dengan jumlah skor 21, yang keduanya masuk dalam kategori 
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cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran calistung 

yang sesuai aturan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 telah terlaksana dengan 

cukup baik. 

E. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengevalusi pembelajaran 

calistung yang dilaksanakan dalam kurikulum 2013 di kelas II SDN gugus 1 

kecamatan Mataram tahun pelajaran 2017/2018. Pembelajaran calistung dalam 

kurikulum 2013 yang dievaluasi pelaksanaannya yaitu bertempat di kelas II 

SDN 6 Mataram dan SDN 20 Mataram.  

Berdasarkan hasil obervasi yang telah disajikan dalam tabel 4.1 rata-rata 

skor yang diperoleh pada pertemuan pertama yaitu 20 pada pertemuan kedua 

yaitu 21,5 dan pertemuan ketiga yaitu 21. Sehingga skor rata-rata dari semua 

pertemuan yaitu 20,83 yang masuk dalam kategori keterlaksanaan cukup baik. 

Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan guru kelas II di SDN gugus 1 

kecamatan Mataram melaksanakan pembelajaran calistung secara tematik 

dengan pendekatan saintifik masih belum terlaksana dalam kategori baik seperti 

yang diharapkan. 

Dilihat dari keterlaksanaan masing-masing indikatornya sendiri hanya 3 

indikator yang memperoleh rata-rata skor di atas 3. Indikator apersepsi dan 

motivasi memperoleh rata-rata skor 2,5. Memberi penguatan calistung 

memperoleh skor rata-rata 3,58. Indikator penerapan pendekatan saintifik 

memperoleh skor tertinggi dengan skor rata-rata yaitu 4,42. Untuk penerapan 

pembelajaran tematik memperoleh skor rata-rata 3,75. Sedangkan indikator 

pemanfaatan sumber/media dan pelibatan siswa dalam pembelajaran, masing-

masing memperoleh skor rata-rata 2,17 dan 2,58. Melakukan refleksi dan tindak 

lanjut memperoleh rata-rata skor 1,83 yang juga merupakan skor terendah. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan guru dibagi menjadi 

3 tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Selama observasi pada 

kegiatan inti pembelajaran calistung diimplementasikan secara tematik dan 

menggunakan pendekatan saintifik. Pelaksanaannya bagi setiap guru memiliki 

unsur yang sama namun dilaksanakan dengan tingkat kemampuan yang 
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berbeda. Hal tersebut karena terdapat guru yang masih belum mengenal istilah 

calistung serta belum melaksanakan pembelajaran secara tematik. Padahal 

pembelajaran calistung dalam kurikulum 2013 seharusnya dilaksanakan secara 

tematik dengan memadukan keterampilan yang akan dibentuk ataupun antar 

mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 

tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelajaran dengan 

pendekatan tematik terpadu. Pengertian tematik terpadu dapat terpadu antar 

mata pelajaran dapat pula terpadu dalam satu mata pelajaran. 

Selain pembelajaran yang dilaksanakan secara tematik perbedaan 

suasana kelas juga terlihat dari gaya mengajar masing-masing guru. Guru yang 

telah paham konsep tematik serta pendekatan saintifik lebih mudah dalam 

menerapkan pembelajaran calistung dalam kurikulum 2013. Suasana kelas yang 

berbeda ini juga disebabkan oleh cara mengajar guru yang kebanyakan 

melarang siswa untuk berpendapat secara bebas dan kurang memberi apresiasi 

atas partisipasi siswa. Padahal Mulyasa (2014: 39-55) telah menyebutkan salah 

satu kunci sukses Kurikulum 2013 yaitu kreativitas guru yang menjelaskan 

bahwa tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, 

tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar (facilitate 

learning) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam 

suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan 

berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran yang berkualitas dapat diperoleh dengan 

kreatifitas guru dalam memfasilitasi siswa melalui kegiatan-kegiatan 

pembelajaran dalam proses mengembangkan kemampuan calistung siswa. 

Bentuk penerapan pembelajaran calistung dilakukan dengan bahasa 

Indonesia sebagai penghubung antar materi pelajaran, yaitu melalui membaca 

siswa dapat mempelajari jumlah hari yang selanjutnya dapat dikembangkan ke 

operasi hitung perkalian. Selain itu melalui membaca siswa juga dapat 

mengidentifikasi aturan penulisan huruf kapital yang selanjutnya dapat 

diterapkan dalam menulis kalimat sederhana. Hal tersebut menunjukan bahwa 
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langkah-langkah pembelajaran terkait dengan calistung dilaksanakan secara 

tematik dengan menambahkan kegiatan yang memiliki unsur penguatan 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung.  

Aktivitas yang dilakukan guru kelas II di SDN gugus 1 kecamatan 

Mataram dalam menerapkan pembelajaran calistung melalui 5 proses yang 

disebut 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan). Aktivitas-aktivitas tersebut dipadukan dengan 

pembelajaran calistung yang dilaksanakan secara tematik atau tidak terpisah 

antara keterampilan membaca, menulis dan berhitung pada kegiatan inti. 

Penerapan pembelajaran calistung dalam kurikulum 2013 dilaksanakan dalam 

kegiatan inti berupa langkah-langkah yang melatih keterampilan membaca, 

menulis atau berhitung siswa yang disajikan dengan tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Daryanto (2014: 58) 

menyebutkan beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu diantaranya ada pembelajaran berpusat pada siswa, 

terhindar dari verbalisme, meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi 

mengajar guru dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan dalam komunikasi. Namun dalam penerapannya sendiri seperti 

yang telah disebutkan guru masih memusatkan pembelajaran pada dirinya 

sendiri kurang menerima pendapat siswa juga masih lebih banyak menjelaskan 

dari pada melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Hal inilah 

yang membuat suasana pembelajaranpun menjadi kurang antusias dan ceria 

apalagi aktif serta menyenangkan. 

Selain pembelajaran calistung harus dilaksanakan secara tematik dan 

pendekatan saintifik, media juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

proses pembelajaran untuk memberi stimulus dan menumbuhkan minat belajar 

siswa. Selama pelaksanaan observasi di SDN gugus 1 Kecamatan Mataram, 

media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran calistung yaitu buku 

pelajaran (buku siswa kurikulum 2013) dan model jam. Model jam digunakan 

oleh guru berkaitan dengan materi pembelajaran saat itu yang tengah membahas 

mengenai cara membaca jam dan konversi waktu. Sedangkan buku pelajaran 
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digunakan untuk mengajarkan hampir seluruh materi yang diajarkan. Seperti 

memanfaatkannya sebagai bahan/sumber bacaan siswa, sumber informasi dan 

sebagai contoh gambar yang dapat diamati siswa. Materi yang berkaitan dengan 

calistung yang menggunakan buku pelajaran sebagai media yaitu, membaca 

teks pendek, mengenal aturan penggunaan huruf kapital dan mengkonversikan 

waktu (minggu ke hari, jam ke menit, dan lain sebagainya). Padahal sesuai 

dengan kajian teori telah dijelaskan oleh Daryanto (2014: 16) bahwa salah satu 

prinsip yang dapat dijadikan bahan acuan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran pada Kurikulum 2013 yaitu belajar berbasis aneka sumber 

belajar. Hal ini tentunya harus lebih diperhatikan lagi oleh guru kedepannya. 

Karena dengan adanya media siswa akan lebih aktif dan akan timbul interaksi 

dalam proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat dicerna 

dengan mudah. Semakin kreatif guru mengembangkan media dalam 

pembelajaran maka semakin aktif pula siswa dalam pembelajaran. 

F. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi dengan metode pengumpulan data 

wawancara dan observasi yang dilaksanakan di kelas II SDN gugus 1 

kecamatan Mataram tentang implementasi pembelajaran calistung dalam 

kurikulum 2013 tahun pelajaran 2017/2018, ditarik simpulan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran calistung yang dilaksanakan oleh guru di kelas II 

telah dilaksanakan dengan cukup baik yang dilihat dari skor rata-rata hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran pada 4 guru selama 3 pertemuan yaitu 

20,83. 

Berdasaarkan hasil penelitian ditemukan beberapa batasan dalam hasil 

yang diperoleh, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu 

diantaranya: 

1) Selama pelaksanaan penelitian ditemukan berbagai aspek yang dapat 

dikatakan kurang diperhatikan pelaksanaannya oleh guru. Sehingga dengan 

hasil penelitian ini diharapkan guru maupun para pengamat pendidikan 

dapat lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut agar kedepannya bisa 
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menjadi acuan dalam memperbaiki kualitas pembelajaran calistung dalam 

kurikulum 2013 yang lebih optimal. 

2) Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pembelajaran calistung 

dalam kurikulum 2013 di kelas II SDN gugus 1 kecamatan Mataram. 

Sehingga deskripsi difokuskan pada pembelajaran calistung yang 

dilaksanakan di kelas II SDN 20 Mataram dan SDN 6 Mataram yang 

merupakan sekolah yang pada tahun pelajaran 2017/2018 telah menerapkan 

kurikulum 2013 di kelas II. Dengan demikian, informasi yang diperoleh 

hanya terbatas pada informasi dan data pada kelas II di kedua sekolah 

tersebut. Sehingga untuk data atau informasi pembelajaran calistung untuk 

SD lain di gugus 1 kecamatan Mataram dapat dilakukan penelitian lanjutan 

bagi peneliti selanjutnya. 
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