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Abstrak 
Tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh pemahaman analitik tentang konsep 
kurikulum 2013. Fokus kajian ini adalah pembahasan mengenai strategi pembelajaran 
dalam Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari kurikulum 
KBK dan KTSP dalam upaya membangun peserta didik berkarakter dan bersikap 
sebagai generasi berpendidikan dan religius. Secara lebih detail, kajian ini 
menganalisa lebih mendalam tentang (1) Konsep pembaruan Kurikulum 2013 yang 
berimplikasi terhadap pembentukan pengalaman dalam proses pembelajaran, (2) 
Menelaah dampak pengalaman terhadap pembentukan karakter dan sikap peserta 
didik, (3) Efektivitas pembelajaran dalam pengembangan kesadaran dan sikap peduli 
lingkungan. Metode pengkajian ini adalah analisa kualitatif dengan melakukan telaah 
konsep dan kaitannya dengan pengembangan karakter dan sikap peserta didik. Data 
pengkajian ini adalah konsep isi Kurikulum 2013, konsep isi tentang kesadaran dan 
sikap peduli lingkungan, dan data pelaksanaan kurikulum nasional di jenjang 
pendidikan dasar. Temuan bahasan dalam kajian ini adalah efektivitas inovasi 
Kurikulum 2013 dalam pengembangan karakter siswa yang berimplikasi terhadap 
pembangunan kesadaran dan sikap  peduli lingkungan bagi peserta didik dalam 
kehidupan keluarga, sosial, dan akademiknya.  
 
Kata Kunci: Kurikulum 2013, peserta didik berkarakter, kesadaran dan sikap peduli 
                     lingkungan hidup 

 
Abstract 

The purpose of this study is to obtain analytical understanding about the 2013 
curriculum. The focus of this study is discussion about the learning strategy applied in 
the 2013 curriculum as a method of perfecting and developing from the KBK and KTSP 
curriculum in order to produce students with character and behave as an educated and 
religious generation. Specifically, this study analyzes deeper about (1) the improved 
concept of 2013 curriculum that has implication in creating experience in the learning 
process, (2) analyze the effects of/relation between experience to character building 
and the attitude of students, (3) the effectiveness of learning in consciousness and 
attitude of environmental care. The method used in this study is quantum analysis by 
observing the concept used and its connection to students’ character development and 
attitude. the data of this study is the concept of 2013 curriculum, consciousness and 
environmental awareness, and data from the of national curriculum’s implementation in 
basic education. The findings in this study is the effectiveness of the 2013 curriculum 
innovation in building the students' character that have implications in improving self 
and environmental awareness for the students in their family, social and academic life. 
 
Key words: 2013 curriculum, characteristical students, awarenessandattitude 
                   of environmental care 
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1. PENDAHULUAN 
 Di era peradaban global seperti kita hadapi saat ini, berbagai unsur dalam 
kehidupan manusia saling berubah, bergeser dan bertautan yang berakibat pada suatu 
kondisi baru, baik terkait dengan kehidupan secara sosial, maupun kehidupan 
perorangan.  
 Suatu hal yang muncul sebagai fenomena sensitif dalam situasi seperti ini 
antaralain adalah masalah kualitas dan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  
sarat sebagai kapital non material, tercermin pada profesionalitas dan kapasitas 
manusia di alam serba kompetitif ini.  
 Untuk itu, pendidikan yang baik menjadi hal yang sangat fundamental bagi 
kehidupan seseorang. Dengan pendidikan yang baik maka akan baik pula pola pikir 
dan sikap seseorang. Pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan 
yang baik pula. Pola dan sistem pendidikan yang baik terwujud dengan kurikulum yang 
baik. 
 Kurikulum dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang baik menduduki 
posisi fungsi yang esensial sebagai upaya merealisasikan terjadinya proses dan 
produk pendidikan yang lebih berkualitas. Suatu tindakan operasional terkait dengan 
fungsi kurikulum nasional, pemerintah telah mengembangkan dan menginovasi 
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan KTSP ke dalam konstruksi kurikulum 2013 
sebagai kurikulum baru yang saat ini sudah diterapkan di Indonesia. Dalam 
penerapannya tentu ada kelebihan dan kekurangannya, terutama dalam 
melaksanakan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran tidak hanya dijumpai di sekolah 
atau tempat yang berhubungan dengan pendidikan saja. Pembelajaran merupakan 
proses alami dalam hidup manusia yang harus dialami agar meningkatkan 
pengalaman dan kualitas hidup kita. Pembelajaran yang baik tentu akan memperoleh 
kualitas yang baik.  
 Makalah ini  membahas pengertian kualitas yang lebih mengarah ke bidang 
pendidikan yang baik, mengingat kualitas pembelajaran bangsa kita masih tertinggal 
jauh dari bangsa-bangsa lain, dan sementara kita ketahui, bahwa Indonesia kini sangat 
membutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkemampuan, sebagai 
ciri bangsa dan masyarakat berpendidikan dan relegius, yang memiliki kesadaran dan 
sikap profesional untuk hidup bersama alam lingkungannya. 
 Secara programik, penerapan kurikulum 2013 terkait dengan penekanan dalam 
proses pembelajaran yang mengarah pada olah penalaran, pengembangan sikap, dan 
penguatan tindakan nyata dari mata pelajaran terkait dalam telaah ini akan dikaji 
dalam kaitannya dengan tumbuhnya pengalaman belajar untuk pematangan 
kesadaran dan sikap peduli lingkungan dimana siswa berada, baik di sekolah, dalam 
keluarga, maupun di masyarakat. 
 Sebagai telaah konseptual tentang kurikulum 2013 yang merupakan langkah 
operasional dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia, berikut dikemukakan 
analisis pustaka terkait dengan konsep, pelaksanaan, dan evaluasi hasil penggunaan 
kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran. 
 Pengertian: Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dikembangkan 
sebagai kurikulum yang dapat membekali siswa dengan berbagai sikap dan  
kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. “Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan 
karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi bagi tingkat 
berikutnya” [1]. Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa esensi dari 
Kurikulum 2013 adalah pembentukan sikap atau karakter pada diri setiap siswa 
terutama untuk Kurikulum 2013 yang diterapkan di tingkat dasar atau ditingkat satuan 
pendidikan sekolah dasar (SD). 
Konsep dasar: Konsep yang tampak berbeda dari Kurikulum sebelumnya 2013 
khusunya di sekolah dasar [1] dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Pembelajaran tematik integratif di seluruh kelas. Pada kurikulum 
sebelumnya, pembelajaran tematik integratif hanya dilaksanakan pada 
kelas rendah saja, (kelas I,II,dan III). Dalam implementasi Kurikulum 2013, 
murid sekolah dasar tidak lagi mempelajari masing-masing mata pelajaran 
secara terpisah akan tetapi, proses belajar mereka akan berbasis pada 
Pembelajaran tematik integratif yang menyuguhkan proses belajar 
berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata  pelajaran 
lainnya dan akan diterapkan di seluruh kelas.  

b. Pada implementasi Kurikulum 2013, sepuluh mata pelajaran yang 
diterapkan oleh kurikulum sebelumnya dipadatkan menjadi 8 (delapan) 
mata pelajaran. Pelajaran-pelajaran tersebut yaitu Agama, PPKn, 
Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni 
Budaya, IPA dan IPS. 

c. Pramuka sebagai ekstra kurikuler wajib, dan Bahasa Inggris hanya 
ekstrakurikuler. 

d. Belajar di sekolah lebih lama, dalam Kurikulum 2013, siswa diharuskan 
untuk ikut aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap tema 
menjadi bahasan. Sehingga, walaupun ada pemadatan mata pelajaran 
dalam Kurikulum 2013, jam belajar di sekolah tidak berkurang akan tetapi 
bertambah. Untuk kelas IV-VI yang semula belajar selama 32 jam per 
minggu di sekolah bertambah menjadi 36 jam per minggu. 

Tujuan pengembangan: Berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 Tentang 
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tujuan 
dari pengembangan Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: Kurikulum 2013 bertujuan 
untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 
pribadi dan warga  negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
peradaban dunia [2].  
Landasan pengembangan: Untuk mengembangkan Kurikulum 2013, pemerintah 
Indonesia memiliki landasan pengembangan antara lain landasan fiosofis,yuridis, dan 
konseptual. Berikut penjelasan mengenai masing-masing landasan tersebut. 

a. Landasan filosofis 
1) Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam 

pembangunan pendidikan. 
2) Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai 

akademik, kebutuhan siswa, dan masyarakat. 
b. Landasan Yuridis 

1) RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan 
Metodologi Pembelajaran dan Penataan Kurikulum. 

2) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelakanaan 
Prioritas Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan 
metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa 
untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. 

c. Landasan Konseptual 
1) Relevansi Pendidikan ( link and match) 
2) Kurikulum Berbasis Kompetensi , dan karakter 
3) Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning ) 
4) Pembelajaran aktif (student active learning) 
5) Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. 

Kesadaran dan sikap peduli lingkungan: Orientasi pengembangan pembelajaran dalam 
kurikulum 2013 yang menekankan pada munculnya pengalaman belajar mencakup 
aspek karakter dan sikap siswa, memberikan makna bahwa produk pembelajaran 
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tersebut sarat sebagai dasar tumbuhnya kesadaran dan terbentuknya sikap peduli 
lingkungan bagi peserta didik dalam kehidupan riilnya di masyarakat. Tinjauan pustaka 
terkait dengan kesadaran dan sikap peduli lingkungan dikemukakan sebagai berikut:  
Kesadaran lingkungan: Kesadaran lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan 
kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan 
perlindungan satwa langka, tetapi lebih dari pada itu semua, membangkitkan 
kesadaran lingkungan manusia Indonesia khususnya pemuda masa kini agar 
mencintaim tanah air [3]. Sementara itu, dasar penyebab kesadaran lingkungan adalah 
etika lingkungan. Etika lingkungan yang sampai saat ini berlaku adalah etika 
lingkungan yang didasarkan pada sistem nilai yang mendudukkan manusia bukan 
bagian dari alam, tetapi manusia sebagai penakluk dan pengatur alam. Didalam 
pendidikan lingkungan hidup, konsep mental tentang manusia sebagai penakluk alam 
perlu diubah menjadi manusia sebagai bagian dari alam [4]. 
Sikap peduli lingkungan dapat dimaknakan sebagai kesatuan dari pendapat dan 
keyakinan seseorang dalam memperhatikan kelestarian lingkungan alam sebagai 
dasar respon untuk berperilaku ramah lingkungan. Dengan demikian, terbentuknya 
karakter peserta didik melalui proses pembelajaran kurikulum 2013 sangat beralasan 
untuk diisi dan dikaitkan dengan upaya penguatan kesadaran dan sikap peduli peserta 
didik terhadap lingkungan hidup [5], [6]. Pengkajian ini bertujuan untuk menemukan 
gambaran konseptual mengenai fungsi kurikulum 2013 terkait dengan pengembangan 
dan penguatan kesadaran dan sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk 
mencapai tujuan ini, metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah analisis isi 
(content analysis) dengan proses silogisme makna antar faktor fokus kaji yang terdiri 
dari kurikulum 2013, peserta didik berkarakter, kesadaran dan sikap peduli lingkungan 
hidup. 
 
 
2. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Melalui analisis isi dari seluruh faktor yang menjadi sasaran kajian ini, dapat 
dikemukakan hasil pembahasan sebagai berikut: 

a. Telaah Inovasi Kurikulum 2013 
Sebagai kurikulum yang dikonsepkan untuk memperbaiki kurikulum 
sebelumnya (KBK dan KTSP), kurikulum 2013 memiliki konsep pembeda 
dengan kurikulum sebelumnya yaitu lebih menekankan kepada pendekatan 
keilmuan (scientific approach). Konsekuensi dari kebaruan Kurikulum 2013 
secara operasional adalah masih banyak guru yang merasa kesulitan 
menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajar. Hal yang kurang dipahami 
adalah proses penilaian yang dianggap rumit. Banyak yang belum paham 
dalam memberikan penilaian dalam implementasi kurikulum 2013. Para guru 
masih kesulitan menerapkan scientific approach dalam kegiatan belajar 
mengajar. Metode tersebut digunakan karena melihat adanya gap antara 
jenjang pendidikan, baik SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke Perguruan Tinggi. 
Dari lima langkah pendekatan scientific, yakni mengamati, menanya, menalar, 
mencoba, dan membentuk jejaring, yang sering terlewat ialah menalar. 
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri 
merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, 
dan pendidikan berkarakter, dimana siswa dituntut untuk paham atas materi, 
aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan 
sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 [7]. 
Ketidaksiapan dan ketidapahaman yang utuh dari para stakeholder di sekolah-
sekolah, terutama para guru dan peserta didik terhadap Kurikulum 2013 
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membuat pelaksanaannya timpang dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Bagi 
kebanyakan guru dan peserta didik, Kurikulum 2013 pun dianggap 
memberatkan. Sebagai konsekuensinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
pada saat itu, Anies Baswedan, mengambil jalan tengah dengan membuat 
kebijakan pembatasan penerapan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah yang 
sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester dapat melanjutkan 
kurikulum ini, sedangkan sekolah-sekolah yang baru menjalankannya selama 
satu semester akan kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP). Namun yang menjadi 
pertanyaan, apakah kebijakan ini dapat menyelesaikan masalah atau justru 
menimbulkan potensi masalah baru? Jelas, selama tidak ada keseragaman 
dalam grand design pendidikan, maka selama itu pula selalu ada unsur 
tingkatan yang justru menimbulkan wacana perbedaan kualitas dan perbedaan 
perlakuan terhadap sekolah yang kurikulumnya berbeda. 
Kebijakan yang menimbulkan dualisme ini membuat sekolah-sekolah dengan 
kurikulum berbeda mau tak mau saling "berhadapan" secara langsung untuk 
menentukan mana yang lebih unggul. Hal ini berpotensi memunculkan opini 
baru dalam masyarakat dan stakeholder di sekolah-sekolah bahwa pemerintah 
membuat semacam pengkotak-kotakan dalam wajah pendidikan Indonesia. 
Sekolah-sekolah yang menerapkan KTSP mungkin saja menilai adanya unsur 
diskriminasi pada kebijakan ini. Unsur diskriminasi tersebut dinilai dari dua hal 
yakni cara pemerintah yang memakai tolak ukur waktu untuk melihat kelayakan 
suatu sekolah menggunakan Kurikulum 2013 dan persoalan potensi perlakuan 
yang berbeda kedepannya terhadap sekolah yang berbeda kurikulum. Cara 
pemerintah memakali tolok ukur tiga semester dan satu semester justru 
memunculkan potensi diskriminasi. Tolok ukur waktu bukanlah jaminan untuk 
menilai kelayakan suatu sekolah menggunakan suatu kurikulum, melainkan 
kesanggupan dan kemampuan adaptasi dari suatu sekolah dalam menerapkan 
kurikulum tersebut. Selain itu, jelas akan ada potensi perlakuan yang berbeda 
oleh pemerintah terhadap sekolah dengan KTSP dan Kurikulum 2013. 
Perbedaan perlakuan itu pada prinsipnya didasarkan karena adanya konsep 
dan desain yang berbeda antara dua kurikulum. Perhatian pemerintah dinilai 
akan banyak tertuju pada sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 
karena kompetensi yang lebih kompleks pada kurikulum ini harus 
dikembangkan. Pemerintah diharapkan bisa mengambil tindakan jika tidak ingin 
dinilai diskriminatif oleh masyarakat. 

 
b. Proses Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013 merupakan 
kegiatan perwujudan dari RPP yang memuat keseluruhan proses belajar, 
pembentukan kompetensi, dan karakter siswa. Untuk kepentingan tersebut, 
kompetensi inti, kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan 
waktu dibuat dengan memperhatikan kepentingan pembelajaran sehingga 
siswa diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang 
optimal dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Pelaksanaan  pembelajaran 
memuat interaksi antara guru dan siswa serta dengan lingkungan sekitarnya. 
Sehingga diharapkan nanti perilaku positif akan terbentuk pada diri siswa, 
dengan memanfaatkan pengalaman mereka pada saat interaksi tersebut 
berlangsung. Pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung akan muncul 
model-model pembelajaran yang sebelumnya sudah dibahas pada konsep 
dasar Kurikulum 2013. Pada implementasi Kurikulum 2013, siswa sekolah 
dasar tidak lagi memperlajari mata pelajaran secara terpisah karena 
pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum baru dilaksanakan berbasis 
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pembelajaran tematik integratif untuk kelas I sampai VI. Akan tetapi, untuk 
tahun ini masih diujicobakan untuk kelas I dan IV saja. 
Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 
Tentang Implementasi Kurikulum, Tahap kedua dalam pembelajaran   menurut 
standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran terutama dalam kegiatan inti guru 
diharapkan dapat melaksanakan proses kegiatan pembelajaran yang 
mencerminkan pendekatan saintifik. Seperti yang sudah dijelaskan, kegiatan- 
kegiatan yang termasuk dalam proses kegiatan pendekatan saintifik antara lain 
kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, 
mengasosiasikan/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. 
 
 

3. SIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan: Dari kajian arah dan inovasi Kurikulum 2013 yang secara 
operasional dikaitkan dengan proses pembentukan dan penguatan kesadaran 
dan pengembangan sikap peduli lingkungan siswa, dapat di angkat simpulan 
sebagai berikut:  

1. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan mengacu 
pada kurikulum terdahulunya yaitu KBK. Kurikulum 2013 ini, lebih 
mengedepankan kompetensi dan karakter, dibandingkan dengan materi 
pembelajaran yang diberikan. Sehingga Kurikulum ini lebih menekankan 
pada sikap dan keterampilan siswa dibandingkan dengan banyak 
tidaknya pengetahuan yang mereka peroleh. 

2. Pengedepanan secara lebih dari aspek kompetensi, karakter, sikap dan 
keterampilan daripada banyaknya materi pembelajaran yang diperoleh 
dan banyaknya waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran 
dalam penerapan Kurikulum 2013 mengindikasikan aspek sikap dan 
kesadaran peserta didik akan terkuatkan melalui pengalaman belajar 
dalam proses pembelajaran pola Kurikulum 2013 yang dilakukan siswa.  

3. Kegiatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 merupakan proses 
pembelajaran yang efektif untuk penguatan kesadaran dan 
pengembangan sikap peduli lingkungan peserta didik.  

Saran:  
1. Pelaksanaan Kurikulum 2013 perlu didukung dengan pemahan yang utuh 

dan keahlian penerapan oleh guru agar misi inovasi kurikulum dapat 
tercapai melalui proses pembelajaran dalam setiap bidang studi  

2. Keutamaan Kurikulum 2013 untuk mengedepankan kompetensi, karakter, 
sikap, dan keterampilan untuk dapat diberdayakan oleh guru sebagai 
metode pembelajaran dalam menguatkan kesadaran dan pengembangan 
sikap peduli lingkungan hidup bagi peserta didik  
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