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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan subsistem budaya yang memiliki peran 

strategis dalam menumbuhkan potensi dan bakat manusia dalam kehidupan 

suatu bangsa, sekaligus alat pembentuk wujud masyarakat yang 

diingingkan. pendidikan merupakan wahana utama dalam pembangunan 

mutu sumber daya manusia yang pada gilirannya akan menentukan masa 

depan bangsa. Sukajo dan Ukim (2009:1) menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan aspek dan hasil budaya terbaik yang mampu disediakan setiap 

generasi manusia untuk kepentingan generasi muda agar melanjutkan 

kehidupan dan cara hidup mereka dalam konteks sosio budaya. Undang-

undang (UU) Nomor 23 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya 

adalah pengembangan potensi peserta didik agar 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.  
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Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh 

pakar-pakar dalam pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini, 

pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh 

oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Ijazah pada hakikatnya 

adalah suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh suatu kurikulum yang 

berupa rencana pelajaran. Kurikulum merupakan hal penting dalam sistem 

pendidikan indonesia. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, 

kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian. Kurikulum yang digunakan sekarang yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dinilai masih terdapat 

pemasalahan dalam pelaksanaannya. KTSP dinilai belum tanggap terhadap 

perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global 

(Kemendikbud, 2012). Standar penilaian KTSP dinilai belum mengarah 

pada penilaian berbasis kompetensi. Hal tersebut bertentangan dengan 

penjelasan pasal 35 UU nomor 20 Tahun 2003 dilakukan karena adanya 

tantangan internal maupun tantangan eksternal (Kemendikbud 2013a). 

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 perkemangan 

pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang 

mengemuka.  
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Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah juga sangat 

mempengaruhi perjalanan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, 

walaupun kekurangan ini bisa diatasi dengan kreatifnya para guru untuk 

memodifikasi alat dalam pembelajaran. Dalam hubungannya dengan proses 

pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran. Dalam Pasal 

31 Ayat (4) amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan :  

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatann dan Belanja 

Negara serta dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” 
 

Besarnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yaitu 20% dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) telah terlihat mampu membangun sarana dan prasarana pendidikan 

yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, 

besarnya anggaran pendidikan belum tercermin secara signifikan terhadap 

peningkatan kultur dan kinerja mengajar guru serta belum tercermin dalam 

peningkatan budaya belajar dan mutu lulusan secara signifikan. 

Pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada harus selalu diperhatikan. 

Penggunaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara efektif dan efisien 

untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Secara umum banyak 

sekolah masih memiliki Sarana dan Prasarana yang cukup minim, termasuk 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), 
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banyak dijumpai di sekolah-sekolah yang memiliki Sarana dan Prasarana 

yang cukup memprihatinkan. Ada sekolahan yang memiliki halaman kecil, 

sehingga area yang digunakan sebagai tempat prasarana aktivitas jasmani 

menjadi kurang. Hal ini tentu akan menguarangi kualitas dan kuantitas 

pembelajaran PJOK di sekolah tersebut. 

Hasil analisis Programme For International Students Asessment 

(PISA) menunjukkan hampir semua siswa indonesia hanya menguasai 

pelajaran sampai level 3 saja, semantara negara lain banyak yang sampai 

level 4, 5 bahkan 6 (Kemendikbud 2013b) selain itu, fenomena negatif 

akibat kurangnya karakter yang dimiliki peserta didik menuntut pemberian 

pendidikan karakter dalam pembelajaran. pernyataan tersebut didukung 

persepsi masyarakat bahwa pembelajaran terlalu menitik beratkan pada 

kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. 

kuikulum KTSP dan kurikulum 2013 sangatlah memiliki perbedaan-

perbedaan didalamnya. Secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa konsep 

yang dijelaskan dalam kurikulum 2013 lebih baik dan  lebih terarah 

dibandingkan kurikulum 2006. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum 2013, 

guru dituntut untuk tidak hanya sekedar menyampaikan materi namun juga 

mengajarkan nilai-nilai positif untuk membangun karakter peserta didik 

dimana dalam hal ini masing-masing sekolah diperkenankan menyusun 

sesuai dengan kemampuan peserta didik dan mengacu pada Visi dan Misi 

sekolah masing-masing. kurikulum 2006 belum mampu menggambarkan 

sikap-sikap yang harus dikembangkan untuk peserta didik, karena 
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kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan karakter tidak 

terakomodasi di dalamnya dan dimana hal ini belum mampu 

terspesifikasikan dimana masing-massing kemampuan yang berbeda. 

Kurikulum 2013 lebih peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang  

terjadi pada tngkat lokal, nasional maupun global. Walaupun lebih baik 

karena sudah menekankan terhadap pengembangan karakter, namun 

kurikulum 2013 ini masih tetap di kaji dan dievaluasi secara komprehensif 

dimana segala kekurangan dan kelebihan harus terakomodir sehingga dapat 

memaksimalkan sosialisasi kurikulum. kurikulum ini belum bisa langsung 

diterapkan karena dibutuhkan persiapan yang matang untuk didapat 

diperoleh hasil yang diinginkan.  

Pemerintah perlu memperhatikan lagi Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) sehingga dapat ditafsirkan secara jelas oleh para 

pelaksana pendidikan. kesiapan perangkat pembelajaran dan sosialisasi 

sangat diperlukan. pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan guru 

secara umum dalam menjabarkan kurikulum yang ada. sehingga dalam hal 

ini pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kompetensi profesi, 

pedagogik, sosial, dan personal motivasi.  

Kurikulum baru menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran 

yang berbasis tematik integratif. Guru juga dituntut untuk tidak hanya 

memilikikompetensi profesional, namun juga harus memiliki kompetensi 

pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kurikulum 2013 juga menuntut guru 

untuk melakukan pembelajaran berbasis pendekatan sains. Selain itu, dalam 
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kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta 

didik, sehingga guru dapat menerapkan pendidikan karakter secara spontan 

dalam setiap proses pembelajaran agar siswa dapat memenuhi kompetensi 

sikap. Setelah diketahui mengenai kompetensi pedagogik guru, diharapkan 

dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan mengenai kompetensi lain, 

yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Kurikulum disusun bersifat 

dinamis guna menyesuaikan dengan perkembangan. Apabila kurikulum 

belum sesuai dengan perkembangan maka kurikulum tersebut akan 

dilakukan pengkajian ulang serta perbaikan. Pengkajian ulang serta 

perbaikan bertujuan untuk menyesuaikan dengan arus globalisasi, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengkajian ulang serta perbaikan 

dilaksanakan oleh pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah. 

Kebijakan pemerintah tersebut diimplementasikan di setiap satuan 

pendidikan.  

Pengembangan kurikulum 2013 didisain untuk menyiapkan 

menyiapkan generasi muda Indonesia dimana tidak hanya mampu bersaing 

secara akademik namun juga memiliki karakter yang baik. Pengembangan 

kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Seperti yang di beritakan dimedia masa dalam pelaksanaannya 

Kurikulum 2013 banyak menuai pro dan kontra, karena proses sosialisasi 

dan pemahaman masyarakat serta pelaku pendidikan masih kurang. Selain 

itu ada juga beberapa faktor yang menghambat proses berjalannya 
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kurikulum 2013. Yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

budaya serta perubahan masyarakat di setiap daerah berbeda. Sehingga tidak 

sedikit sekolah yang kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang dirasa lebih mudah dipahami oleh pelaku 

pendidikan. Untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan kurikulum yang 

pertama mengenai kesesuaian kompetensi pendidik khususnya kompetens 

pedagogik terhadap Kurikulum 2013 serta kesiapan guru melaksanakan 

perubahan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada 

pembelajaran pendidikan jasmani maka perlu dilaksanakan analisis 

kesesuaian kompetensi pedagogik guru dan kesiapan guru pendidikan 

jasmani dalam mendukung implementasi Kurikulum 2013. Adapun alasan 

diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), karena 

kurikulum ini disusun dan dikembangkan oleh masing-masing Satuan 

Pendidikan sehingga sesuai dengan karakteristik, kondisi dan potensi 

daerah, sekolah dan peserta didik masing-masing satuan pendidikan.  

Madrasah  Aliyah (MA) adalah jenjang Pendidikan Menengah pada 

pendidikan formal di indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Atas yang 

pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan MA 

ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai 12. Menurut 

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1975, pengertian 

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran 

agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-

kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Menurut Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan aturan pemerintah 28 dan tahun 29 

Tahun 1990 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Pengajaran No. 

0489/U/1992 dan Surat Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 1993, 

madrasah adalah sekolah yang berciri khas Islam. Tujuan pengembangan 

ciri khas Agama Islam pada MA adalah memberikan landasan Islami yang 

kokoh agar peserta didik memiliki kepribadian yang kuat dilandasi oleh 

nilai-nilai keislaman bagi perkembangan kehidupan selanjutnya.  

Kurikulum MA sama dengan kurikulum Sekolah Menengah Atas 

(SMA), hanya saja pada MA terdapat lebih banyak muatan pendidikan 

Agama Islam, yaitu: fiqih, akidah, akhlak, alquran, hadits, bahasa arab, dan 

sejarah islam (sejarah kebudayaan islam). Kurikulum sekolah dan madrasah 

kalau merujuk pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Standar Isi dan No. 

23 Tahun 2006 Standar Kopetensi Lulusan, maka tidak ada perbedaanya, 

hanya saja kurikulum madrasah juga harus memperhatikan Surat Edaran 

Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.II.1/PP.OO/ED/681/2006 Tanggal 1 

Agustus 2006 tentang pelaksanaan Standar pelaksanaan Standar Isi, yang di 

dalamnya juga ditetapkan struktur kurikulum madrasah.  

Di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terdiri dari 19 Desa 

yang notabennya penduduk beragama Islam, terdapat sekolah yang berciri 

khas Agama Islam dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau stara dengan 

Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara dengan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan di tingkat MA atau setara dengan 

SMA.  
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Berdasarkan pengamatan peneliti untuk MA Swasta di kecamatan 

Mranggen yang diperoleh data dari observasi wawancara dari salah satu 

guru penjasorkes yang berggabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Penjasorkes Kecamatan Mranggen bahwasanya untuk MA Swasta 

Se-Kecamatan Mranggen sudah mengadakan sosialisasi Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 sebagai langkah konkret untuk meningkatan kualitas 

manusia seutuhnya masih jauh dari kata ideal. Belum siapnya guru 

penjasorkes dalam mengajar dengan kurikulum 2013, menjadi salah satu 

kendala terlaksananya kurikulum 2013 khususnya di daerah kecamatan 

Mranggen, belum lagi sarana dan prasarana di sekolah kurang memadai 

untuk menunjang berjalannya pembelajaran Penjasorkes dengan kurikulum 

2013. Dan belum diketahuinya persepsi guru penjasorkes mengenai 

pembelajaran penjasorkes yang berbasis Kurikulum 2013 di MA Swasta Se-

Kecamatan Mrangggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini dapat 

mejadikan tolak ukur kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran 

penjasorkes dengan  berbasis Kurikulum 2013.   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang mana peneliti 

mempunyai keinginan untuk mengetahui persepsi guru terhadap 

pelaksanaan Kurikulum 2013 khususnya ditingkat MA dengan judul 

Persepsi Guru Penjasorkes Terhadap Kurikulum 2013 di MA Swasta Se-

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tahun Pelajaran 2017/2018. 
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1.2  Indentifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas penulis mencoba mengidentifikasi 

masalah tentang pembelajaran penjasorkes dengan berbasis kurikulum 2013 

di sekolah menjadi beberapa hal, yaitu: 

1. Belum siapnya guru penjasorkes dalam mengajar dengan kurikulum 

2013. 

2. Kurikulum 2013 sebagai langkah konkret untuk meningkatan kualitas 

manusia seutuhnya masih jauh dari kata ideal. 

3. Sarana dan prasarana di sekolah kurang memadai untuk menunjang 

berjalannya pembelajaran Penjasorkes dengan kurikulum 2013. 

4. Belum diketahuinya persepsi guru penjasorkes mengenai pembelajaran 

penjasorkes yang berbasis Kurikulum 2013 di MA Swasta se-Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten demak, Jawa Tengah. 

1.3  Batasan Masalah  

Masalah yang telah diindentifikasi, maka pembatasan masalah pada 

persepsi guru pendidikan olahraga dan kesehatan terhadap kurikulum 2013 

di MA Swasta Se-Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah dan batasan 

masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana 

persepsi guru pendidikan olahraga dan kesehatan terhadap kurikulum 2013 

di MA Swasta Se-Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah Untuk Mengetahui Persepsi Guru Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.  

mengenai pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang 

berbasis kurikulum 2013. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui persepsi guru pendidikan 

olahraga dan kesehatan Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa 

Tengah  mengenai pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

yang berbasis kurikulum 2013. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Kemenag Kab. Demak 

1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pandangan dan tolak ukur 

untuk menentukan langkah apa yang harus diambil agar tercapainya 

tujuan pembelajaran yang berbasis Kurikulum 2013 di MA Swasta Se-

Kecamatan Mranggen Kabupaten demak.  

2) Dapat dijadikan acuan untuk membuat pelaksanaan Kurikulum 2013 

lebih baik lagi dalam penerapannya khususnya di MA Swasta Se-

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 
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1.6.2.2 Bagi Guru Penjasorkes 

1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang 

pelaksanaan Kurikulum 2013 pendidikan jasmani di sekolah. 

2) Dapat mendeskripsikan persepsi guru penjasorkes sekolah menengah 

atas terhadap proses pembelajaran yang berbasis Kurikulum 2013. 

3) Dapat mengetahui faktor-faktor belum terciptanya pembelajaran 

penjasorkes yang berbasis Kurikulum 2013. 

 


