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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakangPenelitian 

Kurikulum merupakan suatu sarana bagi sekolah untuk mencapai tujuan 

pendidikan, baik secara umum maupun secara khusus. Kurikulum sangat penting 

dalam suatu tatanan pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan secara  

tertata dan terencana. Hakikat kurikulum adalah segala hal yang harus ditempuh 

agar dapat terlaksananya proses pendidikan dan akan mendapatkan hasil dari 

proses tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum berasal bahasa 

Yunani (Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, 2012, hal. 2), 

“yaitu curiryang artinya “pelari” dan curere yang berarti “tempat berpacu”“. Jadi, 

kurikulum adalah tempat berpacu yang harus ditempuh oleh seseorang. Dalam 

pendidikan kurikulum berarti segala hal yang harus ditempuh guna mencapai 

tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh kurikulum merumuskan 

visi misi pendidikan nasional yang menjadi pedoman dan acuan pendidikan 

nasional itu sendiri. Baik visi mikro ataupun makro, keduanya menggambarkan 

suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Begitupun misi makro 

maupun mikro juga menjadi tuntunan agar generasi penerus bangsa dapat 

beranjak menjadi lebih maju secara intelegensi, keterampilan maupun sikap moral 

bangsa. Hal tersebut menjadikan kurikulum sebagai ujung tombak dalam upaya 

realisasi dari visi dan misi pendidikan nasional. 

Selain itu, isu mengenai penataan standar pendidikan nasional menjadi 

pendorong kurikulum agar terus berkembang sesuai dengan kebutuhan jaman dan 

kebutuhan masyarakat modern. Standar pendidikan nasional tersebut menuntut 

agar pelaksanaan kurikulum harus terlaksana sesuai dengan intruksi pemerintah 

agar mampu mencapai tujuan pendidikan yang diidam-idamkan. Standar 

pendidikan nasional yang tercermin dalam kurikulum tidaklah baku, namun selalu 

berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Perubahan tersebut dikarenakan 

dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan juga teknologi yang terus mengalami 
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perkembangan yang pesat, sehingga standar pendidikan nasional pun harus 

menyesuaikan dengan dinamika tersebut.  

Tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan juga kualitas hidup menjadi salah 

satu dorongan untuk mengganti kurikulum secara berkala dan berkesinambungan. 

Perubahan kurikulum tersebut dilakukan supaya siswa bisa belajar beradaptasi 

terhadap tempat tinggalnya serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dimana ia 

tinggal. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perubahan kurikulum dianggap sebagai 

hal yang mutlak dan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar 

perkembangan murid yang dipengaruhi lingkungan sekitar yang juga berkembang 

sangat pesat tidak terhambat oleh rangkaian kegiatan yang harus ditempuh oleh 

siswa di sekolah. 

Namun, tidak selamanya perubahan dapat diterima dengan baik. Bahkan 

sebagian besar populasi yang terkenai dampak perubahan kurikulum ini 

menganggap bahwa perubahan kurikulum hanya menyulitkan sebagian pihak dan 

kurang terlihat dampak positif dari perubahan kurikulum tersebut. Sebagian guru 

mengatakan bahwa perubahan kurikulum ini menambah kompleksitas mereka 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. 

Perdebatan mengenai perubahan kurikulum selalu muncul dari waktu ke waktu. 

Seperti halnya sekarang berkembang isu mengenai kegagalan pergantian 

kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi 

Kurikulum 2013 (Kurtilas). Perubahan kurikulum yang cukup mencolok dengan 

isu tematik terpadu dan pengajaran yang holistik ini nampaknya kurang sukses 

dikarenakan persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, terutama 

kepada para pendidik dan staff operasional lainnya. Perubahan yang cukup 

signifikan tersebut kurang didukung oleh pemahaman para pendidik sehingga 

banyak sekali kendala ditemui di lapangan terkait penerapan kurikulum baru 

tersebut. 

Terkait hal di atas, banyak sekolah yang belum beralih kurikulum sampai saat 

ini. Adapun sekolah yang sudah beralih, mereka tidak melakukannya secara 

serentak, namun mereka melakukan perubahan secara perlahan dan bertahap. Hal 

tersebut mereka lakukan karena mempertimbangkan kesiapan para pendidik, para 
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staff juga sarana dan pra-sarana yang menunjang termasuk bahan ajar yang akan 

mereka terapkan pada siswa. 

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa perubahan kurikulum merupakan hal 

yang mutlak yang harus dilakukan agar perkembangan siswa yang juga 

diintervensi oleh lingkungan hidup yang mengalami perkembangan baik dari segi 

sosial maupun teknologi tidak terhambat oleh kurikulum yang tidak kompatibel 

dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, perubahan harus tetap dilakukan 

meskipun banyak pihak yang kurang memahami atau bahkan tidak setuju dengan 

perubahan tersebut. Karena jika perubahan kurikulum tersebut tidak dilakukan, 

maka tidak mustahil perkembangan siswa pun dapat terhambat. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi terhadap kualitas hidup generasi muda yang nantinya akan 

menggantikan para pendahulu mereka untuk memajukan negeri ini. 

Berdasarkan pemaparan diatas, perubahan kurikulum memang harus dilakukan, 

walaupun untuk sebagian sekolah di daerah pedesaan belum menerapkan 

kurikulum baru tersebut. Sekolah-sekolah tersebut masih tahap pemahaman dan 

tahap penyesuaian sebelum akhirnya diterapkan kurikulum baru. Terkhusus di 

kecamatan Cisitu kabupaten Sumedang, sekolah-sekolah dasar masih banyak yang 

masih menerapkan KTSP sebagai kurikulum yang mereka anut. Di kecamatan 

Cisitu hanya ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum baru. Bahkan 

ketika di daerah lain sekolah-sekolah dasar telah menerapkan kurikulum terbaru 

(Kurtinas), di kecamatan Cisitu masih melaksanakan uji coba kurikulum 

sebelumnya (Kurtilas) yang belum disempurnakan. 

Dalam upayanya melakukan perubahan kurikulum dengan cara melakukan uji 

coba kurikulum pada sebagian sekolah, UPTD setempat haruslah meyakinkan 

para pendidik dan staff operasional lainnya bahwa perubahan tersebut mengarah 

kepada kemajuan, bukan sebaliknya. Karena masih banyak yang belum 

mempercayai sepenuhnya mengenai kemajuan yang dapat diraih setelah 

melakukan perubahan kurikulum.  

Keraguan yang timbul bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

bukti yang ditemui atau diketahui khalayak ramai di beberapa daerah perihal 

perubahan kurikulum tersebut. Bahkan penulis pun mempunyai keraguan 

mengenai kemajuan yang dapat diraih melalui perubahan kurikulum dari KTSP 
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menuju Kurtilas. Terutama perubahan yang signifikan perihal pendidikan jasmani. 

Timbul beberapa pertanyaan terkait perubahan kurikulum tersebut. Seperti halnya, 

apakah ada dampak yang signifikan terhadap kemampuan dan keterampilan siswa. 

Atau pertanyaan yang mendasar mengenai fungsi pendidikan jasmani, yakni 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Mampukah kurikulum baru 

meningkatkan kualitas kebugaran jasmani siswa? 

Oleh karena itu, baiknya diadakan test mengenai kebugaran jasmani antara 

sekolah yang menggunakan KTSP dengan sekolah yang menggunakan Kurtilas. 

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan kurikulum 

yang signifikan dari KTSP menuju Kurtilas. Hal tersebut juga merupakan jawaban 

mengenai keraguan para pendidik mengenai perubahan kurikulum tersebut. 

Test atau pengujian terkait kebugaran jasmani di sekolah dengan KTSP dan 

Kuritlas harus dilakukan, karena jika test tersebut tidak dilakukan, maka 

selamanya kita tidak dapat mengetahui mengenai pengaruh perubahan yang 

signifikan dari perubahan kurikulum, terutama dari pendidikan jasmani. Jika ada 

perubahan yang signifikan terhadap siswa (terkhusus pendidikan jasmani) terkait 

perubahan kurikulum ini, maka hendaknya semua elemen masyarakat mendukung 

perubahan ini. Jika tidak ada perubahan atau bahkan mengalami kemunduran 

terkhusus pada kebugaran jasmani siswa dalam pendidikan jasmani, maka 

hendaknya dikaji kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut. 

Mengingat pentingnya melakukan test untuk mengetahui perbandingan kedua 

kurikulum ini (KTSP dan Kurtilas), terkhusus pada kebugaran jasmani siswa 

dalam pendidikan jasmani, maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian terkait perbandingan kebugaran jasmani antara sekolah yang 

menggunakan KTSP dan Kurtilas untuk mengetahui signifikansi perbedaan 

pengaruh dari kedua kurikulum tersebut terhadap mata pelajaran penjas, 

khususnya kebugaran jasmani siswa. 
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B. RumusanMasalah 

Melihat latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan 

beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakeadaan kebugaran jasmani siswa di SDN yang menggunakan 

KTSP? 

2. Bagaimanakeadaankebugaran jasmani siswa di SDN yang menggunakan 

Kurtilas? 

3. Bagaimanaperbandingankebugaran jasmani siswa di SDN yang 

menggunakan KTSPdengansiswa di SDN yang menggunakan Kurtilas? 

C. TujuanPenelitian 

Setelah merumuskan masalah yang akan diteliti, maka peneliti merumuskan 

tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:   

1. Mengetahui keadaan kebugaran jasmani siswa di SDN yang menggunakan 

KTSP. 

2. Mengetahui keadaan kebugaran jasmani siswa di SDN yang menggunakan 

Kurtilas. 

3. Mengetahui perbandingankebugaran jasmani siswa di SDN yang 

menggunakan KTSPdengansiswa di SDN yang menggunakan Kurtilas. 

D. ManfaatPenelitian 

Dengan peneltian ini, peneliti mempunyai harapan bahwa penelitian ini dapat 

menghasilkan manfaat bagi orang lain, yaitu diantaranya: 

1. Landasan teori dalam penelitian ini dijadikan informasi yang sangat penting 

perihal perubahan yang signifikan terkait perubahan kurikulum dari KTSP 

menuju Kurtilas, terkhusus pada aspek kebugaran jasmani siswa dalam mata 

pelajaran pendidikan jasmani. 

2. Bisa dijadikan acuan dalam bidang keilmuan, terutama 

dalambidangpendidikan jasmani, khususnyamengenaitingkatkebugaran 

jasmani. 
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3. Pada penerapannya di lapangan, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman 

para pendidik, siswa maupunmasyarakat luas dalammeningkatkankebugaran 

jasmani.  

4. Dapatdijadikaninformasidanacuanbagi pemerintah terkhusus UPTD 

setempat mengenai dampak perubahan kurikulum, terkhusus bagi 

pendidikan jasmani di sekolah dasar. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakangMasalah 
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BAB II 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Lapangan 

B. HasilPengolahandanAnalisis Data 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 
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C. Implikasi dan Rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


