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Abstrak; ke$atan pelatihan pemahaman kurikulunr zot3 bertuiuan memberikan
pengetahuan dan pemahaman ba$ guru Sekolah Dasar tentang peneEpan

kurikulum zot3 dalam pembelaiaran, sehingga dapat membantu guru dalam
meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar khususnya dalam implementasi
kurikulum zor3. Kegiatan pelatihan menggtlnakan metode ceramah dan tanya
jawab. Hasil pelatihan menuniukkan bahwa materi yang diberikan sangat
membantu guru sekolah dasar dalam memahami peneraPan pelaksanaan

kurikulum zot3 di sekolah dasar sebapi salah satu pokok bahasan dalam standar
kompetensi pada penerapan kurikulum 2013 dalam pembelaiaran. Peserta

pelatihan adalah guru sekolah dasar di Kabupaten Takalar yang beriumlah 39
orang. Guru dapat mengerti dan memahami materi yang telah diberikan pada

ke$atan ini, karena materi ini dilengkapi dengan materi dan format penilaian

kurikulum 2013 dalam pelaksanaan pembelaiaran, sehingga kendala guru
mengajarkan kurikulum zor3 dapat teratasi.

kata kunci: implernentasi, kurikulum 2013, guru sekolah dasar

Abstract The understanding of zot3 curriculum training aims to provlde

knowledge and understanding for primary school teachers on 2013 curriculum
implementation in learning. lt can facititate teachers especially in improving the
implementation of zor3 curriculum. A lecture method and ask and answer were
used in the training. The result of the training shows that the $ven material is
helpful for primary school teachers in understanding the implementation of zor3

in primary school in Takalar regency with 39 people in total. Teachers can

understand the material that has been $ven in this training because this material
is completed with 2or3 curriculum assessment format in the implementation of
learning, so the teachers'obstacle in teaching zot3 curriculum can be resolved.

Keywords: lmplementation, zor3 Curriculum, Primary school teachers.

PENDAHT.ILUA}t
Evaluasi penerapan kurikulum sebelumnya yakni KTSP penting untuk dilakukan

agar dapat menjadi panduan menyusun serta implementasi kurikulum baru. Fakta di
sekolah menunjukan banyak guru belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan
KTSP secara maksimal, namun Kurikulum 2013 yang baru terutama di beberapa

sekolah prototipe kini harus diimplementasikann. Bagi pihak yang mendukung
perubahan kurikulum mengarggap bahwa perubahan tersebut perlu untuk memenuhi

tantangan perkembangan zaman. Bila kurikulum tidak diubah, lulusan yang dihasilkan
adatah lulusan usang yang tidak mampu mengikuti z:rman(Kemendikbud, 20t2:3).

2 Sitti nabiUah. Lecturer at FIP Universitas Negeri Makassar.
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Kurikulum 2An memiliki prinsip mengintegrasi banyak materi. Untuk
kurikulum SDnvII, organisirsi Kompetensi Dasar dilakukan melalui perdekatan
terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini maka terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar
mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Alamdan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas I, II, dan III ke dalam mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa& Bahasa Indonesia, Matematika, serta
Pendidkan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Kemendikbud 2013:l).

Perjalanan Kurikulum 2013 ini pasti tidak akan serta merta berjalan secara
sempurna.Oleh karena itu, upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan
kurikulum di sekolah dan praktik pembelajaran di kelas menjadi penting. Kegiatan
pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengimplemantasikan
Kurikulum 2013 perlu terus dilakukan, baik yang difasilitasi oleh sekolah, dinas
pendidikan, dan terutama pemerintah pusat. Supervisi pembelajaran maupun pelatihan-
pelatihan seyogianya menjadi kebutuhan setiap guru dalam rangka perbaikan proses
pembelajaran yang dilakukannya dan untuk memastikan diri sebagai seorang
pembelajar yang terus berusaha belajar mengasah kemampuan diri.

Dalam kurikulum 2013 substansi muatan lokal termasuk bahasa daerah
diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (Kemendikbud
2013:l). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa guru mempunyai peluang besar untuk
menghantar siswa-siswinya mengenali kekayaan khasanah seni budaya" sudah barang
tentu termasuk nilai-nilai yang dikandungnya. Setelah menyimak beberapa uraian
tersebut di atas, kiranya perlua danya pemahafiuul tentang fungsi senitari dalam konteks
pendidikan melalui metode pengajaran. Mengingat metode pengajaran seni tari yang
diterapkan di berbagai sekolah dasar pada umumnya masih bersifat stereotif, dan nyaris
sama antara guru yang satu dan guru yang larn, kondisisekolah yang satudan yang lain.
Sehingga guru dalam proses pembelajarannya' jarang yang mendasarkan pada
karakteristik fungsi tari, sehingga tidak memahami benar materi pembelajarannya.

Tinjauan Kurikulum
Nurdin (2005) merumuskan beberapa pengertian kurikulum yang dikemukakan

para ahli bahwa kurikulum diartikan tidak secara sempit atau terbatas pada mata
pelajaran sajq tetapi lebih luas daripada itu, merupakan aktivitas apa saja yang
dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai
suatu tujuan, dapat dinamakan kurikulum, terrnasuk di dalamnya kegiatan belajar
mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar mengajar, cara mengevaluasi program
pengembangan pengajaran dan sebagainya.

Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah,
prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat
bedalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian hasil belajar siswa dan mendorong
guru untuk terus-menerus menyempurnakan shategi pembelajarannya melalui kegiatan
manajemen kurikulum.

Rusman (2009:3) menagtakan bahwa "manajemen kurikulum adalah sebagai
suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemilq dan
sistematik dalam rangka pencapaian tujuan kurikulum".Pengertian lain tentang
manajemen kurikulum juga dikemukakan oleh Arikunto dan Yuliana(2008:131) bahwa
"manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama unfuk memperlancar
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pencapaian tujuan pengajaran dengan menitip beratkan pada usaha meningkatkan
kualitas interaksi belajar mengajar".

Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanairn, pengorganisasian,
pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.sementara prinsip yang harus diperhatikan dalam
melaksanakau manajemen kurikulum tersebu! yaitu (1) produktivitas, Q)
demokratisasi, (3) kooperatif (4) efektifitas dan efisiensi, (5) mengarahkan visi misi dan
tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum @usman, 2009:4).

Adapun beberapa fungsi kurikulumDakir (2004:13) beberapa fungsi kurikulum
bagi pihak yang terkait: (1) Fungsi kurikulum bagi para penulis. (2) Fungsi kurikulum
bagi guru. (3) Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. (4) Fungsi kurikulum bagi
masyarakat

Fungsi dapat diartikan sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan, dengan
memberikan dampak kepada seluruh pihak yang terkait dalarn pelaksanaan kurikulum
itu sendiri, singkatrya fungsi kurikulum bagi seorang guru yaitu sebagai acuan dalam
proses belajar mengajar yang dilakukan, fungsi kurikulum bagi penulis tidak lain dan
tidak bukan untuk memudahkan penyusunan kajian pembahasan buku ajar, bagi kepala
sekolah kurikulum berfirngsi untuk menunjang pelaksanaan supervisi yang dilakukan
termasuk dalam bidang kurikulum, dan bagi masyarakat kurikulum memiliki firngsi
untuk menciptakan out1tut yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat
kedepannya.

Didalam melakukan rancangan isi kurikulum ada beberapa point penting yang
pertu diperhatikan yakni: kriteria hubungan dengan tujuan pendidikaru kriteria dengan
hubungan sifat siswa dan kriteria yang bertalian dengan poses pendidikan yang
dijalankan, ketiga hal tersebut sangat penting untuk dipedomani dalam melakukan
pengorganisasian isi kurikulum namuo adapula beberapa faktor yang harus
dipertimbangkan dalam organisasi kurikulunr, diantaranya berkaitan dengan ruaog
lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan serta alokasi waktu.

Kurikulum pendidikan dasar secara resmi diberlakukan mulai tahun ajaran
199411995. Dasar hukum pemberlakuannya adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 060N[993 tentang Kurikulum Pendidikan
Dasar sembilan Tahun. Kurikulum pendidikan dasar ini dikeluarkan sebagai tindak
lanjut dari pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
kemudian diganti dengan UUNo. 20 Tahun 2003.

Kurikulum inti (core curriculum) diungkapkan Caswell dalam Nasution
(2001:115) dengan ciri-ciri sebagai berikut "1) merupakan rangkaian pengalaman yang
saling berkaitan, 2) direncanakan secara terus-menerus, 3) berdasarkan pada masalah
atau problem, 4) bersifat pribadi dan sosial, 5) diperuntukkan untuk semua peserta

didik". Kurikulum inti (core curriculum) dalam pembahasannya menggunakan bahan
(subject matters) dari segala disiplin ihnu atau mata pelajaran yang dimaksudkan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi, termasuk bahan dari lingkungannya.

Menurut Usman, (2006)isi kurikulum pendidikan dasar sembilan tahun memuat
sejumlah mata pelajaran sebagai berikut:

1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaman
2) PendidikanAgama
3) Bahasa Indonesia (termasuk membaca dan menulis)
4) Matematika (termasuk berhitung)
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5) Ilrnu Pengetahuan Alam (pengantar sains dan teknologi)
6) ILnu Pengetahuan Sosial (ilmu bumi, sejarah)
7) Kerajinan Tangan dan Kesenian (termasuk menggambar)
8) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
9) Bahasa Inggris

Adapun tujuan dari kurikulum pendidikan dasar adalah memberikan bekal
kemampuan dasar pada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi,
anggota masyarakat, warga negarq dan anggota umat manusia serta mempersiapkan
siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Program kurikulum pendidikan d**
merupakan seperangkat r€ncana dan pengafuran mengenai isi dan baha" pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggu.a* kegiatan belajar Oi SO A*
SMP.

Impelementasi Kurikulum 2013" Menurut Hasan dalam Rusman e009:7$ ada beberapa faktor yang
mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu karakteristik kurikulum, rt=t gi
implementasi, peniiaian, pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap terhadip
kurikulum serta keterampilan mengarahkan.Guru aaaUn kunci utama keberhasilan
implementasi kurikulum, maka dari itu kita perlu mengetahui kemampuan-kemampuan
yang harus dikuasai seorang guru dalam mengimplementasik-an kurikulum sebagai
berikut:
a) !l""li dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Apakah tujuan

diarahkan pada penguasaan ihnu, teori, atau konsep; penguasaap konteks
akademks atiau kompotensi kerja; ditujukan pada p""gu"* kemampuan
memecahkan masalah, atau pembentukan pribadi yang utuh, plog.ruruan er"osidari
tujuan kurikulum sangat sangat mempengaruhi peqia6arannya, bait datam susunan
pengajardn maupun dalam pelaksanaan kurikulum (pengajaran).

b) Tujuan yang dijabarkan dalam kurikulum masih 6e.sifat uinum, perlu dijabarkan
pada tujuan yang lebih spesifik. Tujuan yang bersifat konsep ierlu dijabarkan
aplikasinya, tujuan yang bersifat kompotensi dijabarkan pada perfo*rar,si, tujuan
pemecahan masalah atau pengembangan yang bersifat umum, dijabarkan pada
pemecahan atau pengembangan yang lebih spesifrk.

c) Kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembetajaran.
Konsep atau aplikasi konsep perlu dijabarkan kedalam aktivitas pembelajaran
bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran unfuk menguasai konsep atau
mengembangkan/melatih kemampuan menerapkan konsep. Kompetensi
menunjukkan kecakapan, keterampilan, kebiasaan, oleh kareni itu modil atau
pembelajaran yang digunakan adalah model atau metode yang bersifat kegiatan
atau perbuatan.

Oleh karena itu peran guru dalam implementasi kurikulum sangatlah
menentukan keberhasilan dari pelaksanaan, sehingga pengembangan kemampuan guru
haruslah diperhatikan dalam menuqiang proses pembelajaran y*gdihkut *. -

Dalam hal lail tjTYltu pengembangan kurikulum juga dipat dilaksanakan pada
berbagai kondisi mulli dari tingkat kelas sarnpai pada tingkat Nasionat seperti yang
dikemukakan Hamalik (2006:104) kondisi-kondisi tersebut antara 

-lain: - 
(a)

Pengembangan kurikulum oleh guru kelas, (b) Pengembangan kurilolum oleh

hL
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sekelompok guru dalam suatu sekolalq (c) Pengembangan kurikulum melalui pusat
guru, (d) Pengembangan kurikulum pada tingkat daerah, (e) Pengenbangan kurilulum
dalam/melalui proyek Nasional.

Itulah beberapa upaya pengembangan kurikulum yang dapat dilalilkan namun
hal penting yang perlu diperhatikan adalah tidak semua hal tersebut dapat berjalan
dengan optimal. Hambatan dan kendala dari setiap model pengembangan lrurikulunn
yang dilakukan haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehiingga pelaksanaan
pengembangan kurikulum dapat berjalan baik. Ada beberapa komponen kurikulum yang
terkait dengan pengembangan kurikulum itu sendiri komponen tersebut diantaranya;
komponen tujuan lcurikulum, komponen belajar, komponen siswa, komponen
masyarakat dan komponen organisasi materi *urikulum. Kelima komponen kurikulum
tersebut merupakan bagian senkal yang terkait dengan pengembangan kurilarlum yang
ditakukan oleh pihak sekolatr.

Kurikulum 2013 menganut panda4gan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat
dipindahkan begitu saja dari guru kepeserta didik.Peserta didik adalah subjek yang
memitiki kemampuan unfuk secaxa aktif mencari, mdngolah, mengkonstnrksi, dan

menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan

kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstnrksi pengetahuan
dalam proses kognitifrya

Semua perubahan kurikulum 2013, yang paling esensial yang terjadi ditingkat
Sekolah Dasar sehingga memerlukan pendekatan pemtelajaran yang bersifat tematik
integratif dimana siswa diajak untuk melihat, memperhatikan, mengobservasi
lingkungan dan tidak tagi diorientasikan pada hapalan. Dalam pendekatan ini, mata
pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran. kiryq
kedua mata pelajaran itu tidak diajar{<an secara terpisah tetapi dilebur dalam mata
pelajaran lainnya. Prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran itu diintegrasikan
ke dalam sejumlah mata pelajaran. Hal penting lainnya, kwikulum 2013 adalah muatan
lokal dan pengembangan diri. Muatan lokal meqiadi materi pembalrasan Seni Budaya
dan Prakarya serta Penjaskorkes. mata pelajaran pengembangan diri diintegrasikan ke
semua mata pelajaran.

l9
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Struktur Kurikulum SD/lvfl adalah scbagai bcrikut:

fu:BEfiallt}

5r* "ffig SrIf; u5,.ffil# AVTI

KelompokA

I PendidikanAgama dan Budi Pckerti # {{.;:
{.<,.'.,.ii

Ttj4'i
i.,l?ii.*:; 7t1!

?,41
€ti1;:,a

t"!,1';
!a.i:,lii:

2. Pendidikan Pancasila &n Keqr$saoesaraan .tsE '+5;i ,;.6ti -;'4'j: :&:*i,t '-4 ::.

3. Bahasa lndoncsia .48= :.."98 el0:; z.:{tl 7i7',
-gl:'-:

4. Matcrnatika 3+ a6a g.€'# r:6k 1{;6'.4 46r;:
5. Ilmu PengetahuanAlam ::a.+ari:

: ai:n;
'; ta:.;t
t1--* :jr:tl: C,3;4

{,#3:t?,
'&7;Ait

6. Umu Persebhuan Sosial >:a:*t 'Yi* a.tifs ti.;rl:*, *17t iis:!*.
KdompokB tii.l* l;-i:,j1:j"; 44.

re'.'=-.:;i
r.:i -{n

-i-::+ta;l '!<i: 7i&
I Seni Budaya dan Prakarya +?4.* :!"4*: i!481 i;5r: ffi"ii: is,'.i
2. Pcndidikan Jasrn d. Olah Raea dan Kcscbatan ':i-4'ai:

Ei;:4'*. ,*:-4, ;1i4,*. i5.4* r:*it
Jumlah Alokasi Waldu Per Minggu 3{r 32 34 35 36 x

Keteraogan: ffi = Pembeldaran Tenraiik tntegratif

Mata pclajaran Scni Brdaya dan Prakaqra dapat mcrnuat Bahasa Dacratr-

Sumber: Kemendikbud (20 1 3 :3).
Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam stru&1r

kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstrakuritarler SD/IUI antara lain Pramuka
(Wajib), Usaha Kesehatan Sekolah, dan Palang Merah Remaja. Mata pelajaran
Kelompok A adalah kelompok mata pelajarim yang kontennya dikembangkan oleh
pusat. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya dan
Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adatah kelompok mata
pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal
yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Satuan pendidikan dapat menambah jam
pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan
tersebut (Kemendikbud 201 3 :3).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan muatan lokal dalam bentuk proses
mengajar di kelas dapat dikatakan sebagai kegiatan mengorganisir pembelajaran.
Mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan guru dalam
mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar
dengan cara yang efektif dan efisien.

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang
tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta
mempennudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehinggga tujuan pendidikan
dapat dicapai secara efektif. Sudjana (2002:53) mengatakan bahwa "tujuan utama
organisasi kuriktrlum ini ialah mengembangkan kapasitas pelajar untuk menguasai
fakta, konsep, yang terdapat dalam mata pelajaran".

Dalam hal ini, Davis dalam Nurdin (2005:110) mengemukakan bahwa proses
pengorganisasian dalam pembelajaran meliputi empat kegiatan, yaitu:

a) Memilih alat taktik yang tepat
b) Memilih alat bantu belajar atau audio-visual yang tepat
c) Memilih besarnya kelas (umlah murid yang tepat)

20



L

Implementasi Kurikulum 2013
(Sitti Ilabibah)

d) Memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan peraturan-
peraturan, prosedur-prosedur serta pengajaran yang kompleks

Untuk mengorganisir materi pelajaran, maka penggunazln metode yang tepat

berdasarkan tujuan dan situasi sangatlah siginifikan. Oleh sebab itu, metode mengajar

sebagai suafu cara yang mengantaxkan kepada fujuan harus benar-benar mendapat
perhatian oleh guru dalam konteks pelaksanaan muatar lokal agar dapat diterima
dengan baik oleh peserta didik.

Kurikulum 2013 diharapkan nantinya akan bisa menghasilkan dan memadukan
kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Sehinggg
akan menciptakan peserla didik yang produktif, kreatif, apektif dan inovatif. "Selama ini
lembaga pendidikan kita belum sampai memberikan kompetensi keterampilan kepada

anak didiknya. Sebab keterampilan itu penting, apapaur nanti kemampuan pergetahuan

anak harus dikelompakkan dengan keterampilannya. Selain itu, untuk meningkatkan
berbagai kompetensi peserta didik di masing-masing daerah, perlu ada pengembangan

muatan lokal dalam kurikulum 2013. Sehingga semua pelajaran harus bisa membangun

kompetensi sikap, keterampilan dan kompetensi pengetahuarU dalam kurilarlum 2013

tersebut guru sebagai fasilitator dan anak didik yang aktif.

BATIAN DAN METODE
Pelatihan yang efektif dan efesien bagi guru SD, tentunnya diperlukan kegiatan

pengelolaan (minajimen) yang profesional. Pengembangan kompetensi guru Sp
dengan sistem pelatihan akan efektif apabila dilakukan dengan sistem pelatihan yang

berpedoman pada prinsip-prinsip dasar manajemen dan tahapan pelatihan sebagai

berikut: (1) tahap penyusunan perencanaan yang didasarkan pada asesment kebutuhan
pelatihan, Q) tahap pengorganisasian, yakni penyusunan progftrn pelatihan, (3) tahap
pelaksanaan/implementasi dari perencanaan program pelatihan dan adanya koordinasi

dalam tahap pelaksanaan pelatihan dan (a) tahap evaluasi pelaksanaan pelatihan .
Metode yang diguanakan pada pelatihan ini adalah metode ceramah, dan tanya

jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan ini digunakan alat berupa laptop dan LCD, dan

spiker. Laptop LCD ini digunakan sebagai media untuk memaparkan materi yang dibuat

dalam program MS. Power Point 2007 yang akan dilatihkan.Pembawa materi sebanyak

2 orang. Pelatihan diikuti oleh 39 peserta. Materi yang diberikan yaitu sosialisasi
penerapan kurikulum 2013 guru sekolah dasar (Kemendikbud 2013). Terkait Pedoman
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HASIL DAIY PEMBAHASAI\I
Pengembangan kompetensi guru SD dengan sistem pelatihan akan efektif

apabila dilakukan dengan sistem pelatihan yang berpedoman pada pdnsip-prinsip dasar

manajemen dan tahapan pelatihan sebagai berikut: (1) tahap penyusunan perencanatul

yang didasarkan pada asesment kebutuhan pelatihan, (2) tahap pengorganisasian, yakni
penyusunan program pelatihan, (3) tahap pelaksanaan/implementasi dari perencan&m

program pelatihan dan adanya koordinasi dalam tahap pelaksanaan pelatihan dan (a)

tahap evaluasi pelaksanaan pelatihan.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh kepala UPTD Kecamatan Galesong

Utara Kabupaten Takalar, yang dilar{utkan dengan pemaparan materi oleh ketua
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pelaksana kegiatan. Pemaparan materi dilakukan selama 1.5 dan dilanjutkan sesi tanya
jawab olehpeserta.

Pada pelasanaan kegiatan ini, terlihat aritusias 4an motivasi peserta (guru) sangat
tinggi dalam memperhatikan materi yang diberikan, karena materi ini menyangkut salah
satu poko bahasan yang penting dalam matadalam penerapao kurikum 2013 pada guru
khususnya pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013.
Beberapa peserta memberikan pertanyaan menyangkut materi pelatihan.

Pemahaman peserta sangat baik, walaupun materi ini tergolong baru bagi
peserta, karena materi ini belum pemah didapatkan oleh peserta pada pelatihan
sebelumnya. Sehingga sangat membantu dalam memahami materi pelatihan penilaian
kinerja pada guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar mengutarakan bahwa materi ini
menarik dan mudah dipahami, karena disertai dengan contoh penilaian hasil belajar
dengan penerapan kurilculum 2013 sebagai media pelatihan. Dalam hal ini salah satu
kendala karena keterbatasan pemahaman guru dalam pelaksanaan lrurikulum 2A1,3.

Materi yang diberikan adalah bahan ajar berupa teori dan praktek yang dapat
dijadikan materi tambalran dan pelengfup pada pelaksanaan kurikulum 2013 kepada
guru, khususnya pada pokok bahasan mengenai pelaksanaan pembalajaran tematik
dengan penerapan kurikulum 2013 pada guru sekotahdasar.

I
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KESIMPULAIT
1. Materi yang diberikan sangat membantu dalam memahami pelaksanaan kurilnrlum

2013 yang harus dipahami guru sebagai salah satu pokok bahasan penting dalam

pelatihan yang dilakukan.
2. Peserta (guru) sekolah dasar di Kabupaten Takalar cukup mengerti dan mematrami

materi yang tetatr diberikan pada kegiatan ini, karena materi ini tergolong baru bagi

mereka karena masih banyak guru-guru yang belum pernah dapatkan pada

pelatihan lcurikulum 20 1 3 sebelumnya.
3. kendala selama ini berupa keterbatasan sosialisasi bagi guru dalam memahami

materi penarapan kurikulum 2013.
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