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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu keunikan bahasa Inggris adalah penyebarannya yang cepat dan 

mampu menjangkau pelosok negeri baik kepada masyarakat yang multilingual dan 

multikultur maupun kepada masyarakat yang hanya menggunakan satu bahasa atau 

monolingual society sekalipun (Mappiasse & bin Sishes, 2014; Hamied, 2012; 

Kirkgoz, 2009), dan secara fungsi dan struktur bahasanya berbeda dengan bahasa 

dunia lainnya (Kilickaya, 2009; Seidlhofer, 2005). Dalam fungsinya sebagai bahasa 

lisan dalam konteks speaking, bahasa Inggris sangat mendominasi dalam 

penyebarannya terhadap penutur asing di Asia, Afrika, Pasifik, dan di negara-

negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar 

(Honna, 2005, hlm. 73). Demikian juga bahasa Inggris sangat mendominasi aspek 

akademik, persuratkabaran, kepustakaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, 

diplomasi, dan bisnis internasional (Thuy Nga, 2008; Roux, 2014).  

Menurut survey bank dunia (world bank) pada tahun 2016 & 2017 di 88 

negara bahwa kecakapan bahasa Inggris berkorelasi positif dengan produktifitas 

ekonomi, perdagangan, perkembangan pengetahuan dan teknologi, serta kualitas 

hidup. Semakin baik kecakapan bahasa Inggris suatu komunitas masyarakat di 

sebuah negara maka semakin baik pula tingkat ekonomi, pengetahuan dan 

teknologi, dan kualitas hidup masyarakat negara tersebut (EF EPI, 2018, hlm. 12-

14). Di antara indikatornya menurut McCormik (2013, para. 2) adalah 

meningkatnya pendapatan bruto nasional serta pendapatan per kapita 

masyarakatnya. Bukan hanya meningkatnya pendapatan, negara yang 

masyarakatnya memiliki kecakapan tinggi dalam bahasa Inggris juga meningkat 

dari sisi kualitas hidup. Menurut McCormik (2013, para. 5) bahwa dari hasil 

penelitian yang mereka lakukan tergambar adanya korelasi antara kecakapan 

bahasa Inggris dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur dari akses 

pendidikan, harapan hidup masyarakat, literasi, dan standar hidup. 
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Dengan kemajuan informasi dan teknologi komunikasi, ekspos masyarakat 

terhadap bahasa Inggris menjadi fenomena keseharian, sehingga sebagian besar 

masyarakat dunia telah terjangkau oleh penyebaran bahasa Inggris baik melalui 

sarana formal kurikulum pendidikan di sekolah maupun melalui media informasi 

yang umum digunakan oleh masyarakat (Hamied, 2012; Lujan-Garcia, 2016).  

Menurut sebuah laporan bahwa untuk negara-negara Asia, terdapat kurang lebih 

350 juta orang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa lisan untuk tujuan yang 

berbeda-beda, dan jumlah ini hampir menyamai jumlah total penduduk Amerika 

dan Inggris (Honna, 2005, hlm. 76). Dengan demikian, tepatlah jika bahasa Inggris 

dianggap sebagai bahasa global/internasional. 

Menurut Huda (2000, hlm. 68), ada lima faktor yang menjadikan Bahasa 

Inggris sebagai bahasa Internasional: pertama, fitur internal linguistiknya seperti 

sounds, words, dan sentences; kedua, banyak penuturnya; ketiga, secara geografis 

penyebaran dan penggunaannya sangat luas; keempat, memiliki peran penting 

dalam bidang seperti politik, diplomasi internasional, ekonomi dan bisnis, sains dan 

teknologi, dam budaya; dan kelima, penggunaan bahasa Inggris oleh negara yang 

mendominasi dalam urusan ekonomi, politik dan budaya. Sementara bagi Indonesia 

sendiri, menurut Dardjowidjojo (2003, hlm. 32) bahasa Inggris memiliki peran 

penting dalam beberapa aspek: pertama, bahasa Inggris merupakan alat komunikasi 

internasional dalam segala bidang; kedua, sebagai sarana yang dengannya ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat diakses dan diimplementasikan sebagai modal 

awal keberhasilan dalam pasar global; ketiga, sebagai sumber kosakata untuk 

pengembangan dan modernisasi Indonesia;  dan keempat,  sebagai cara untuk bisa 

mengenal penutur asli bahasa Inggris, bahasanya, budaya dan literaturnya, atau 

sebagai sarana untuk memperluas wawasan pengetahuan.  

Di Indonesia sendiri, bahasa Inggris sudah mulai diperkenalkan di sekolah-

sekolah sejak masa kemerdekaan tahun 1945, dan telah dimasukkan dalam sistem 

pendidikan nasional melalui kurikulum, namun belum ditemukan regulasi resmi 

dari pemerintah pada saat itu. Karena pentingnya bahasa Inggris bagi modernisasi 

dan globalisasi masyarakat Indonesia, pemerintah melalui amanat undang-undang 

nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional meregulasikan bahasa 
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Inggris sebagai bahasa asing yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan dasar. 

Regulasi ini secara spesifik tercantum dalam pasal 39 ayat 3 bahwa bahasa Inggris, 

sebagai bagian dari kurikulum, adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan di 

sekolah-sekolah di Indonesia. Selanjutnya undang-undang tersebut diperkuat oleh 

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar dengan rinci 

menyebutkan bahwa bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan 

sejak tahun pertama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

memungkinkan untuk diajarkan pada kelas empat Sekolah Dasar (SD).  

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 23 tahun 2006 tentang 

standar kompetensi lulusan (SKL), regulasi di atas kembali ditegaskan bahwa untuk 

mata pelajaran bahasa Inggris, keterampilan berbahasa seperti mendengar, 

berbicara, membaca dan menulis sudah mulai diperkenalkan pada jenjang SD. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kurikulum bahasa Inggris tahun 2006 

keterampilan berbahasa tidak hanya diajarkan pada jenjang SMP dan SMA, namun 

juga diperkenalkan pada jenjang SD, walaupun untuk jenjang SD sendiri masih 

merupakan mata pelajaran pilihan (Madya, 2007; Mappiasse & bin Sishes, 2014).  

Sebelum pemberlakuan kurikulum 2006, pembelajaran bahasa Inggris 

dalam kurikulum 2004 sebenarnya telah mengalami perubahan orientasi secara 

sistematis dalam pencapaian kompetensi komunikatif siswa. Sebagaimana Nur dan 

Madkur (2014, hlm. 123) mengemukakan bahwa kurikulum bahasa Inggris tahun 

2004 telah mengadopsi skema representasi dari kompetensi komunikatif 

(communicative competence) yang dikembangkan oleh Celce-Mucia dkk. yakni 

menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (learner-centered 

approach). Dengan orientasi komunikatif, tren proses pembelajaran bahasa Inggris 

di sekolah-sekolah pada waktu itu lebih menekankan pada pendekatan 

pembelajaran berpusat kepada siswa (learner-centered approach). Adapun untuk 

ujian akhir nasional, pemerintah telah mengintegrasikan listening, reading, dan 

grammar dalam tes. Adapun penilaian speaking dan writing dilakukan secara 

terpisah oleh guru di sekolah (Sahiruddin, 2013, hlm. 570).   

Karena pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sistem sentralisasi 

kurikulum, para guru tidak diberi kesempatan dalam mengembangkan kurikulum, 
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dan inilah yang menjadi pemicu kritik terhadap implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) tahun 2004 (Nur & Madkur, 2014; Sahiruddin, 2013). Sebagai 

konsekuensi, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan 

kurikulum sebelumnya dengan mengakomodir keinginan guru dan sekolah. 

Kurikulum tahun 2006 kemudian dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Cahyono dan Widiati (2011, hlm. 123) mengemukakan bahwa 

kurikulum 2006 dikembangkan sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi 

dalam konteks global dan lokal, kebutuhan siswa, keragaman Indonesia, kemajuan 

teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni, serta penyeimbangan antara kebutuhan 

nasional dan kebutuhan lokal.  

Kurikulum 2006 hadir dengan menawarkan banyak fleksibilitas dalam 

pembelajaran bahasa Inggris, diantaranya penyimbangan penerapan empat 

keterampilan berbahasa (listening, speaking, reading, dan writing) dalam konteks 

pembelajaran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 23 

tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran bahasa 

Inggris tingkat SMA pada kurikulum 2006 sebagaimana berikut: 

1. Mendengarkan: Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan 

transaksional, secara formal maupun informal, baik dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, 

hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan review, dan dalam 

konteks kehidupan sehari-hari.  

2. Berbicara: Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan 

transaksional, secara formal maupun secara informal, dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, 

hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan review, dalam konteks 

kehidupan sehari-hari.  

3. Membaca: Memahami makna dalam wacana tertulis interpersonal dan 

transaksional, secara formal maupun secara informal, dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, 

hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan review, dalam konteks 

kehidupan sehari-hari. 
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4. Menulis: Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan 

transaksional, secara formal maupun secara informal, dalam bentuk recount, 

narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, 

hortatory exposition, spoof, explanation, discussion, dan review, dalam konteks 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam perjalanannya, implementasi kurikulum bahasa Inggris tahun 2006 

ternyata kembali menemui kendala. Nur dan Madkur (2014, hlm. 125-126) 

mengemukakan bahwa di antara kendala implementasi kurikulum bahasa Inggris 

tahun 2006 adalah: Pertama, siswa belajar pengucapan (pronunciation), penekanan 

dalam kata (word stressing), dan intonasi (intonation), namun elemen di atas 

diabaikan dalam tes. Koherensi antar keterampilan bahasa dan komponen bahasa 

juga tidak tersentuh. Demikian juga aktivitas listening, speaking, reading,  dan 

writing  tidak terintegrasi. Kedua, siswa lebih banyak belajar ekspresi, dibanding 

dengan aktivitas komunikasi. Ketiga, siswa fokus pada tata bahasa dan kosa kata, 

bukan pada teks. Keempat, siswa banyak mempelajari teks artifisial (artificial texts) 

dari buku teks yang disediakan, bukan teks nyata (real texts). Kelima, reading dan 

writing lebih diprioritaskan, bukan penggunaan bahasa. Keenam, proses 

pembelajaran lebih terkesan text-book based sehingga siswa tidak memperoleh 

kesempatan belajar yang maksimal dalam hal komunikasi nyata (real 

communication) yang terintegrasi dalam aktivitas listening, speaking, reading  dan 

writing. Ketujuh, proses pembelajaran masih terpusat dan tergantung pada guru 

(teacher-centered). Oleh karena itu, kurikulum bahasa Inggris 2006 dianggap 

belum mampu meningkatkan kecakapan berbahasa Inggris siswa secara signifikan.  

Realitas rendahnya tingkat kecakapan bahasa Inggris siswa setelah 

diberlakukannya kurikulum 2006 tergambar dari hasil Ujian Nasional (UN) yang 

dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia (https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id) 

berikut ini: 

  

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
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Tabel 1.1  

Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tingkat SMA Tahun Ajaran 

2014/2015 Skala Nasional (Sumber: diadaptasi dari laman 

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id) 
 

 

Statistik 

Program 

Studi Bahasa 

Program 

Studi IPS 

Program 

Studi IPA 

Semua 

Program 

Studi  

Kategori Cukup Cukup Cukup Cukup 

Rata-Rata 56,80 58,43 65,83 60,35 

Terendah 2,1 2.0 2.0 2,03 

Tertinggi 100 100 100 100 

Deviasi Standar 18,82 17,02 15,42 17,09 

 

Tabel 1.1 di atas adalah hasil Ujian Nasional mata pelajaran bahasa Inggris 

tingkat SMA pada skala nasional untuk semua jurusan di tahun ajaran 2014/2015 

yang masih menggunakan kurikulum 2006. Jika dilihat dari nilai rata-rata untuk 

semua jurusan, maka nilai “60,35” menggambarkan hasil akhir kemampuan bahasa 

Inggris siswa SMA se-Indonesia berada pada ketegori “cukup”. Namun jika dipisah 

berdasarkan program studi masing, maka hanya program studi Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) yang memperoleh nilai tertinggi yakni “65,85” dengan ketegori 

“cukup”, adapun program studi Bahasa dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

memperoleh nilai “56,80” dan “58,43”. Walaupun capaian nilai Ujian Nasional 

program studi Bahasa dan IPS berada pada ketegori “cukup”, namun nilainya masih 

mendekati kategori “rendah”.  

Tabel 1.2  

Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tingkat SMA Tahun Ajaran 

2014/2015 Provinsi Sulawesi Tengah (Sumber: diadaptasi dari laman 

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id) 
 

 

Statistik 

Program 

Studi Bahasa 

Program 

Studi IPS 

Program 

Studi IPA 

Semua 

Program 

Studi  

Kategori Kurang Kurang Cukup Kurang 

Rata-Rata 49,99 49,96 57,62 52,52 

Terendah 12,2 8,0 10,2 10,13 

Tertinggi 94,0 94,0 98,0 95,33 

Deviasi Standar 19,56 14,51 13,12 15,73 

 

Tabel 1.2 di atas menggambarkan hasil Ujian Nasional mata pelajaran bahasa 

Inggris tingkat SMA di Sulawesi Tengah pada tahun ajaran 2014/2015 yang masih 

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
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menggunakan kurikulum 2006. Tergambar secara umum bahwa kemampuan 

bahasa Inggris siswa SMA di Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah, yakni 

“52,52”, dan masih berada pada kategori “kurang”. Dan jika dipisah berdasarkan 

program studi, hanya program studi IPA yang memperoleh  nilai “57,62” dengan 

kategori “cukup”. Dengan demikian, keberadaan kurikulum 2006 dianggap belum 

mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa SMA baik dalam skala 

nasional maupun skala provinsi. 

Lahirnya kurikulum 2013 yang menghadirkan banyak inovasi dan juga 

sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya, menjadikan proses 

pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum 2013 juga mengalami beberapa 

penyesuaian. Nur dan Madkur, (2014, hlm. 126) menyatakan bahwa pembelajaran 

bahasa Inggris dalam kurikulum 2013 dianggap memiliki beberapa keunggulan 

karena: Pertama, kurikulum Bahasa Inggris 2013 mengembalikan hakikat 

pembelajaran bahasa Inggris, yakni kebermaknaan dan fungsi komunikasi. Tujuan 

akhir dari pembelajaran bahasa Inggris adalah berkembangnya kemampuan 

komunikasi berbahasa Inggris siswa (communicative competence) karena 

pembelajarannya menggunakan pendekatan Communicative Language Teaching 

(CLT).  

Communicative Language Teaching merupakan pendekatan pembelajaran 

bahasa Inggris dengan menggunakan aktivitas yang melibatkan langsung empat 

keterampilan berbahasa dalam kelas. Di antara contoh aktivitas yang dimaksud 

adalah kerja kelompok (pair or group work), permainan peran (authentic role play), 

dan aktivitas lainnya yang menghubungkan kebutuhan ril siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Menurut Richards (2006) bahwa ide inti dari CLT adalah proses holistik 

terjadinya komunikasi yang melibatkan beberapa keterampilan bahasa sekaligus. 

Bukan hanya pada aspek komunikasi, ternyata pendekatan CLT juga dijadikan 

teknik mengajar tata bahasa (grammar) dalam kelas (Nassaji & Fotos, 2011).  

Kedua, implementasi kurikulum bahasa Inggris 2013 diharapkan bergeser 

dari very teacher-centered ke student-centered. Pergeseran paradigma mengajar ini 

bukannya tanpa alasan. Selama ini pembelajaran bahasa Inggris terkesan sangat 

teacher-centered yakni lebih banyak menitikberatkan pada pengajaran pengetahuan 
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linguistik dari pada aspek keterampilan berbahasa dan guru menjadi satu-satunya 

sumber pengetahuan. Oleh karena itu dengan menggunakan student-centered 

learning, kurikulum 2013 mencoba mengubah paradigma mengajar guru dari very 

teacher-centered ke student-centered dengan memaksimalkan peran aktif siswa 

(active learning) dengan metode seperti cooperative learning, latihan berfikir kritis, 

simulasi, dan aktivitas problem solving dan guru berperan sebagai fasilitator 

yang memfasilitasi siswa untuk belajar (Zohrabi, Torabi, & Baybourdiani, 

2012; Nagaruchu, Madhavaiah, & Peter, 2013). 

Ketiga, siswa belajar bahasa dan fungsi sosialnya, struktur teks, dan tata 

bahasa dengan topik yang disajikan berkaitan dengan kehidupan di sekolah, di 

rumah, dan di masyarakat. Dengan belajar fungsi sosial bahasa, siswa dibiasakan 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lawan bicara menggunakan bahasa Inggris. 

Atau dengan dengan kata lain siswa distimuli menggunakan bahasa Inggris secara 

otentik sebagaimana menggunakan bahasa ibu dalam keseharian. Teori yang 

mendukung pembiasaan berbahasa secara natural ini adalah teori behavioristik yang 

dikembangkan oleh BF. Skinner dan teori social interactionist yang dikembangkan 

oleh Vygotsky dan Jerome Bruner. Di antara prinsip dasar teori behavioristik terkait 

pembelajaran bahasa menurut Trawinski, (2005) teori ini banyak menitikberatkan 

pada pembiasaan bahasa lisan (spoken language), karena sarana utama dalam 

berbahasa adalah lisan. Adapun berdasarkan teori social interactionist bahasa 

adalah aktivitas budaya yang dapat dipelajari melalui interaksi dengan yang lain. 

Dengan melihat pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran bahasa Inggris pada kurikulum 2013 lebih menitikberatkan pada 

aspek komunikatif dengan tetap menyeimbangkan aspek linguistik.  

Keempat, siswa belajar bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan 

saintifik 5M: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan 

mengomunikasikan. Proses di atas diharapkan mampu mendorong siswa memiliki 

kemampuan kritis, analitik, ingin tahu, prosedural, dan kemampuan komunikasi. 

Adapun langkah-langkah atau prosedur sederhana pendekatan saintifik 5M di atas 

adalah sebagai berikut: 1) Mengamati: pada tahapan ini kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan adalah memaksimalkan panca indra dengan cara mengamati, 
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mendengar, membaca, atau menonton objek pembelajaran; 2) Menanya: pada 

tahapan ini kegiatan pembelajaran difokuskan pada aktivitas mengkonstruksi 

pengetahuan melalui tanya jawab, dan guru diharapkan mampu menciptakan 

suasana belajar yang memunculkan keingintahuan siswa sehingga kemampuan 

berpikir kritis siswa berkembang, dan dengannya siswa mampu mengkonstruksi 

pertanyaan-pertanyaan pada level berpikir tingkat tinggi (HOTS); 3) Menalar: 

Kegiatan menalar ini dikenal juga dengan kegiatan mengasosiasi. Mengasosiasi 

adalah proses mengembangkan kemampuan dalam mengelompokkan dan 

membandingkan beragam ide dan peristiwa dan menjadikannya penggalan memori; 

4) Mencoba: kegiatan pembelajaran pada tahapan ini adalah menginternalisasi dan 

mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang baru saja dipelajari; dan 5) 

Mengomunikasikan: tahapan ini adalah proses mengembangkan kemampuan 

presentasi dan mengomunikasikan hasil karya pengetahuan dan keterampilan yang 

telah dikuasai dalam bentuk lisan maupun tulisan.  

Kelima, guru berperan sebagai model pengguna bahasa dan pembelajar 

bahasa. Sebagai fasilitator dalam pembelajaran, seorang guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih dalam aspek pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa dibanding peserta didik yang diajaranya. Hal ini karena 

guru akan dijadikan sebagai role model dalam banyak aspek termasuk dalam hal 

penguasaan keterampilan berbahasa. Bashir, Bajwan dan Rana (2014) memberi 

penegasan posisi sebagai role model dengan menyatakan “role models are those 

who preserve qualities that we would like to have and those who have affected us 

in a way that creates an urge within us to be a better human”. Pernyataan ini 

kembali menegaskan bahwa role model adalah mereka yang layak dicontoh karena 

memiliki kualitas yang baik untuk di contohi. Bashir dkk. menambahkan bahwa 

dengan contoh yang baik yang ditunjukkan guru dalam proses pembelajaran akan 

menginspirasi siswa serta memotivasi mereka untuk belajar lebih efektif dan akan 

meningkatkan sikap positif mereka terhadap pelajaran. 

Keenam, siswa diharapkan mempelajari sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dalam kurikulum 2013 ada penekanan yang harus diseimbangkan 

untuk dicapai dalam proses pembelajaran yakni domain sikap spiritual dan sikap 
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sosial, di samping domain pengetahuan dan keterampilan. Dalam kurikulum 

sebelumnya target capaian terkait aspek sikap spiritual dan sikap sosial tidak secara 

spesifik disebutkan, dan hanya menyebutkan target capaian dari aspek keterampilan 

berbahasa dan unsur linguistik lainnya (lihat pemendiknas nomor 23 tahun 2006).  

Aspek lain yang sangat signifikan pengembangnnya dalam kurikulum 2013 

adalah mekanisme penilaian. Di antara format penilaian yang ditawarkan dalam 

kurikulum 2013 adalah: 1) penilaian menggunakan pendekatan belajar tuntas 

(mastery learning); 2) mengukur apa yang telah dapat dilakukan siswa; 3) panilaian 

dilaksanakan secara berkesinambungan; 4) teknik penilaian dilakukan dengan 

bervariasi; dan 5) penilaian mengacu pada kriteria dalam kompetensi dasar 

(Kemdikbud, 2013). Dalam pengertian lain, penilaian yang digunakan dalam 

kurikulum 2013 adalah penilaian otentik dan holistik. Dalam pelaksanaannya, 

format penilaian tersebut dapat memberi dampak yang signifikan dan objektif 

dalam menilai capaian kompetensi siswa.  

Dengan melihat inovasi kurikulum di atas sebenarnya ada harapan besar dari 

pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan 

dengan banyaknya pengembangan atau inovasi khususnya dalam pembelajaran 

bahasa Inggris dalam kurikulum 2013 ada harapan bahwa akan adanya perbaikan 

kemampuan berbahasa Inggris siswa di Indonesia. 

Melihat inovasi pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum 2013, guru 

bahasa Inggris sebagai ujung tombak implementasi kurikulum juga menghadapi 

tantangan berat. Di antara tantangan tersebut adalah pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery 

learning, project based learning dan problem based learning. Berdasarkan temuan 

pada penelitian terdahulu bahwa guru bahasa Inggris menemukan kesulitan dalam 

mengoperasionalisi prosedur pendekatan saintifik ke dalam proses pembelajaran. 

Permasalahan ini terungkap pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan 

Mardiana (2014) yang menyatakan bahwa pelatihan maupun sosialisasi kurikulum 

2013 tidak menjamin perubahan pengetahuan guru secara signifikan dalam 

memahami prosedur pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Inggris. 
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Tantangan terberat guru berikutnya adalah dikuranginya jam pelajaran bahasa 

Inggris pada jenjang SMA yang mana waktu belajar yang pada kurikulum 2006 

adalah 4x45 menit dalam sepekan berkurang menjadi 2x45 menit pada kurikulum 

2013 sementara tuntutan indikator kompetensi yang harus dicapai juga bertambah 

banyak. Dengan demikian walaupun memiliki banyak keunggulan, efektifitas 

pemberlakuan kurikulum 2013 sejak tahun 2013 dalam pembelajaran bahasa 

Inggris masih menimbulkan pertanyaan besar. Hal ini didasarkan pada hasil belajar 

siswa dalam ujian nasional untuk mata pelajaran bahasa Inggris setelah 

menggunakan kurikulum 2013 justru mengalami penurunan, baik skala nasional 

maupun skala provinsi untuk semua program studi.  

 

Tabel 1.3  

Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tingkat SMA Tahun Ajaran 

2017/2018 Skala Nasional (Sumber: diadaptasi dari laman 

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id) 

 

 

Statistik 

Program 

Studi Bahasa 

Program 

Studi IPS 

Program 

Studi IPA 

Semua 

Program 

Studi  

Kategori Kurang Kurang Kurang Kurang 

Rata-Rata 47,05 41,57 52,43 47,02 

Terendah 6,00 4,00 4.00 4.67 

Tertinggi 98,00 100,00 100,00 99,33 

Deviasi Standar 17,29 16,29 18,38 18,38 

 

Tabel 1.3 atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan perolehan nilai Ujian 

Nasional mata pelajaran bahasa Inggris tingkat SMA pada skala nasional setelah 

menggunakan kurikulum 2013 yakni rata-rata “47,02” untuk semua program studi 

atau kategori “kurang” jika dibandingkan dengan hasil Ujian Nasional pada saat 

masih menggunakan kurikulum 2006 (lihat tabel 1.1). Penurunan nilai hasil ujian 

nasional mata pelajaran bahasa Inggris juga terlihat pada skala provinsi 

sebagaimana tergambar pada tabel berikut. 

 

 

 

 

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/


Darmawan, 2019 
EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA SEKOLAH 
MENENGAH ATAS DI SULAWESI TENGAH 

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

Tabel 1.4  

Hasil Ujian Nasional Mata Pelajaran Bahasa Inggris Tingkat SMA Tahun Ajaran 

2017/2018 Provinsi Sulawesi Tengah (Sumber: diadaptasi dari laman 

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id) 
 

 
 

Statistik 

Program 

Studi Bahasa 

Program 

Studi IPS 

Program 

Studi IPA 

Semua 

Program 

Studi  

Kategori Kurang Kurang Kurang Kurang 

Rata-Rata 43,92 33,49 44,98 40,80 

Terendah 16,0 4,0 8,0 9,33 

Tertinggi 88,0 98,0 100,0 95,33 

Deviasi Standar 14,31 11,05 16,12 13,83 

 

Jika dibandingkan dengan hasil Ujian Nasional mata pelajaran bahasa Inggris  

tingkat SMA pada tahun ajaran 2014/2015 skala provinsi (lihat tabel 1.2), maka 

terlihat terjadi penurunan di semua program studi. Jika hasil Ujian Nasional tahun 

ajaran 2014/2015 yang masih menggunakan kurikulum 2006 memperoleh nilai 

rata-rata semua program studi untuk tingkat provinsi sebesar “52,52”, maka setelah 

menggunakan kurikulum 2013 nilai rata-rata hasil Ujian Nasional tingkat provinsi 

Sulawesi Tengah terlihat sangat menurun yakni “40,80”.  

Indikator lain yang dapat dijadikan tolok ukur rendahnya kemampuan bahasa 

Inggris masyarakat Indonesia yang lebih berskala Internasional dan juga telah 

berlaku di Indonesia yakni nilai TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 

Dari hasil tes yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan bahasa Inggris Batania 

Language Training Institution (BLTI) Yogyakarta di tahun 2016 terhadap 210 

siswa SMA di Yogyakarta menunjukan bahwa rata-rata skor TOEFL yang mereka 

peroleh adalah “400” dari rentang skor “310-677”. Dengan melihat konversi nilai 

TOEFL berikut; Elementary: 310-420, Low Intermediate: 420-480, High 

Intermediate: 480-520, dan Advance: 525-677, maka dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa SMA di Yogyakarta ada pada tingkat 

dasar (elementary). Walaupun data hasil tes TOEFL ini hanya mencakup daerah 

Yogyakarta, namun data tersebut secara umum mampu menggambarkan 

kemampuan bahasa Inggris siswa di tingkat SMA. 

Tes lain yang juga dapat mengukur kemampuan bahasa Inggris namun lebih 

spesifik pada aspek komunikasi (speaking dan writing) adalah TOEIC (Test of 

https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/
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English for International Communication). Dalam sebuah laporan hasil TOEIC 

yang dikeluarkan oleh International Test Center (ITC) Indonesia bahwa di tahun 

2012 ITC melakukan tes terhadap 30.000 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia. Hasilnya 

menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan komunikasi mereka adalah “542” 

dari rentang skor “10-990”.  Merujuk pada konversi nilai TOEIC berikut; Novice: 

10-250, Elementary: 255-400, Intermediate, 405-600, Basic Working Proficiency: 

605-780, Advance Working Proficiency: 785-900, dan General Professional 

Proficiency: 905-990, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan komunikasi 

bahasa Inggris siswa SMA di Indonesia masih rendah. 

Rendahnya tingkat kecakapan bahasa Inggris (English proficiency) 

masyarakat Indonesia juga tergambar dalam sebuah survei yang dilakukan oleh 

Education First, English Proficiency Indeks (EF EPI) di tahun 2017 terhadap lebih 

dari 1.300.000 peserta tes yang rata-rata berusia dibawah 35 tahun di 88 negara. 

Adapun tes kecakapan bahasa Inggris tersebut mencakup keterampilan membaca 

(reading) dan mendengar (listening). Diketahui bahwa skor EF EPI tahun 2018 

berkorelasi kuat dengan skor TOEFL iBT tahun 2017 dan skor IELTS 2016. 

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa meskipun tes EF EPI memiliki 

rancangan dan profil peserta yang berbeda, namun menunjukkan tren serupa dalam 

menggambarkan kecakapan bahasa Inggris nasional (EF EPI, hlm. 44). Tabel di 

bawah ini menggambarkan peringkat kecakapan bahasa Inggris (English 

Proficiency) di 88 negara. 
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Tabel 1.5  

Peringkat English Proficiency Indeks tahun 2018  

(Sumber: EF EPI, 2018, hlm. 6-7) 

 

Kecakapan 

Sangat Tinggi 

Kecakapan 

Tinggi 

Kecakapan 

Menengah 

Kecakapan 

Rendah 

Kecakapan 

Sangat Rendah 
1. Swedia  

2. Belanda 

3. Singapura 

4. Norwegia 

5. Denmark 

6. Afrika Selatan 

7. Luxemburg 

8. Finlandia 

9. Slovenia 

10. Polandia 

11. Jerman 

12. Austria 

 

13. Polandia 

14. Filipina 

15. Swiss 

16. Rumania 

17. Kroasia 

18. Serbia 

19. Portugal 

20. Republik Ceko 

21. Hungaria 

22. Malaysia 

23. Yunani 

24. Slowakia 

25. Bulgaria 

26. Lituania 

27. Argentina 

28. India 

29. Nigeria 

30. Hongkong 

31. Korea Selatan 

32. Spanyol 

33. Lebanon 

34. Italia 

35. Perancis 

36. Kosta Rika 

37. Rep. Dominika 

38. Belarus 

39. Senegal 

40. Uruguay 

41. Vietnam 

42. Rusia 

43. Ukraina 

44. Makau 

45. Geogia 

46. Chili 

47. Tiongkok 

48. Taiwan 

49. Jepang 

50. Pakistan 

51. Indonesia 

52. Albania 

53. Brasil 

54. Etiopia 

55. Guatemala 

56. Panama 

57. Mexiko 

58. Sri Lanka 

59. Peru 

60. Kolombia 

61. Bolivia 

62. Mesir 

63. Bangladesh 

64. Thailand 

65. Ekuador 

66. Iran  

67. Maroko 

68. Tunisia 

69. Honduras 

70. El Salvador 

71. U. Emirat Arab 

72. Nikaragua 

73. Turki 

74. Yordania 

75. Venezuela 

76. Suriah 

77. Azerbaijan 

78. Kuwait 

79. Oman 

80. Kazakhstan 

81. Aljazair 

82. Myanmar 

83. Arab Saudi 

84. Afghanistan 

85. Kamboja 

86. Uzbakistan 

87. Irak 

88. Libya 

 

Tabel 1.5 di atas menunjukkan Singapura merupakan satu satunya negara 

Asia yang menduduki peringkat teratas (peringkat ke-3) dalam hal kemampuan 

bahasa Inggris dengan kategori “Kecakapan Sangat Tinggi” yang kemudian diikuti 

oleh Filipina (peringkat ke-14) dan Malaysia (peringkat ke-22) termasuk dalam 

kategori “Kecakapan Tinggi”. Vietnam berada pada peringkat ke-41 dengan 

kategori “Kecakapan Menengah”. Indonesia sendiri meraih peringkat lebih rendah 

(peringkat ke-51) dibandingkan dengan tiga negara Asia Tenggara di atas, dan 

termasuk dalam ketegori “Kecakapan Rendah”.  

Mencermati seluruh kebijakan terkait penerapan kurikulum bahasa Inggris di 

Indonesia yang secara praktis telah memperkenalkan bahasa Inggris dan 

megajarkannya sejak tingkat SD sampai tingkat SMA dan dengan melihat statistik 

nilai hasil Ujian Nasional (UN) mata pelajaran bahasa Inggris serta merujuk pada 

beberapa indikator penilaian kecakapan bahasa Inggris di atas, menjadi tidak 

rasional apabila kemampuan bahasa Inggris siswa SMA dari tahun ke tahun justru 

terus mengalami penurunan. Dardjowidjojo (2000, hlm. 24) mengemukakan bahwa 

seharusnya dengan banyaknya jumlah jam pelajaran bahasa Inggris yang 
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dihabiskan oleh pelajar Indonesia sejak SMP, dan bahkan ditambah lagi 

sebelumnya pada jenjang SD, kemampuan bahasa Inggris pelajar Indonesia 

menjadi lebih tinggi pada saat mereka lulus SMA. Dardjowidjojo (2000, hlm. 25) 

kemudian menggambarkan kondisi ini dengan mengatakan bahwa siswa SMA di 

Indonesia secara umum belum mampu berkomunikasi menggunakan bahasa 

Inggris: “the outcome is far from expectation. It seems that high school graduate is 

unable to communicate intelligibly in English”. Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Lie (2007, hlm. 2) bahwa “in spite of the many years of English instruction in 

formal schooling, the outcome has not been satisfying. Very few high school 

graduates are able to communicate intelligibly in English”. Dengan demikian, 

dapat diasumsikan bahwa implementasi kurikulum bahasa Inggris di Indonesia 

selama ini belum berhasil meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Mappiasse & bin Sishes (2014, hlm. 119) 

berpandangan bahwa untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa 

Indonesia, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi 

kurikulum bahasa Inggris yang digunakan selama ini. Dengan evaluasi tersebut 

diharapkan dapat mengungkap secara spesifik faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi implementasi kurikulum bahasa Inggris saat ini yang terkesan belum 

mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bahasa Inggris yang baik.  

Berdasarkan asumsi peneliti bahwa faktor yang dapat memengaruhi 

kacakapan bahasa Inggris suatu masyarakat diantaranya dapat berupa kebijakan 

status bahasa dinegara tersebut dan dapat juga berupa faktor teknis dalam lingkup 

implementasi kurikulum. Adapun terkait status bahasa Inggris di Indonesia,  pada 

tahun 1967 pemerintah telah menetapkan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa 

asing di Indonesia, dan oleh pemerintah kemudian mendorong agar bahasa Inggris 

diajarkan di sekolah-sekolah menengah sebagai bagian dari kurikulum sekolah. 

Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberi peluang kepada siswa untuk mengakses 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkuat hubungan internasional. 

Menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing (foreign language) karena bahasa 

ini tidak memiliki status resmi, yang mana secara umum hanya menjadi bahasa 
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yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah dan belum ditemukan penggunaannya 

secara meluas di luar kelas.  

Perbedaan satus bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan bahasa asing, 

dijabarkan Crystal (2003, hlm. 4) sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan 

bahasa kedua (second language) adalah jika bahasa Inggris menjadi bahasa resmi 

sebuah negara dan digunakan sebagai alat komunikasi pada domain-domain seperti 

pemerintahan, pengadilan, media, dan dalam sistem pendidikan. Disebut juga 

bahasa kedua (second language) karena statusnya sebagai pelengkap bahasa 

pertama atau bahasa ibu. Adapun disebut bahasa Inggris sebagai bahasa asing 

(foreign language) karena tidak memiliki status resmi, yang mana secara umum 

hanya menjadi bahasa yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah. Brown (2001, 

hlm. 116) menjelaskan bahwa untuk membedakan antara bahasa Inggris sebagai 

bahasa kedua dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam konteks penggunaan 

bahasa, perhatikan apa yang terjadi di luar kelas. Jika siswa keluar dari ruang kelas 

bahasa apa yang mereka dengarkan ketika mereka berada di jalanan, di gang 

menuju sekolah, ataupun di pusat perbelanjaan? Konteks pembelajaran bahasa 

kedua adalah ketika bahasa target yang dipelajari di dalam kelas dapat digunakan 

di luar kelas secara luas. Sementara untuk konteks pembelajaran bahasa asing 

adalah ketika bahasa target yang dipelajari di dalam kelas, belum ditemukan 

penggunaannya secara meluas di luar kelas. Adapun penyebaran dan penetapan 

status bahasa Inggris disuatu negara baik sebagai bahasa kedua maupun sebagai 

bahasa asing tidak terlepas dari peran negara Inggris dan Amerika Serikat. 

Perkembangan dan penyebaran bahasa Inggris sampai hari ini, menurut Crystal, 

(2003) dan Mappiase dan Bin Shises, (2014) merupakan peran dari ekspansi 

kekuatan penjajahan Inggris sampai pada akhir abad ke-19 yang menguasai 

pendidikan global dan peradaban modern, dan kemunculan Amerika sebagai negara 

yang memiliki kekuatan besar dalam ekonomi dunia.  

Adapun untuk aspek teknis dalam lingkup implementasi kurikulum menurut 

Chaudhary (2015) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas 

implementasinya yang pada akhirnya juga memengaruhi pencapaian tujuan dan 

hasil belajar, yakni: guru, siswa, lingkungan, fasilitas dan sumber belajar, metode 
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pembelajaran dan penilaian. Faktor guru memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

implementasi kurikulum, hal ini disebabkan karena guru merupakan kunci suskses 

pelaksanaan kurikulum. Jika guru mampu menerjemahkan maksud dari kurikulum, 

maka dapat dikatakan guru tersebut mampu mengimlementasikan kurikulum 

tersebut dengan efektif. Faktor lain dalam diri guru yang memengaruhi suksesnya 

implementasi kurikulum adalah pengalaman mengajar guru dan keterlibatan dalam 

pendidikan dan pelatihan guru (Wang & Cheng, 2009). Menurut Richards (2001) 

bahwa pengalaman guru dalam mengajar menjadi elemen sentral yang sangat 

menentukan kesuksesan implementasi kurikulum. Guru yang berpengalaman 

memiliki dasar pengetahuan yang lebih kaya dan memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap peserta didik mereka dan juga cara belajar peserta didik 

dibanding dengan guru pemula. Dalam aspek keterlibatan guru dalam pendidikan 

dan pelatihan, Fullan dan Pofret (1977) mengatakan bahwa guru yang pernah 

terlibat dan mengikuti pelatihan memiliki level pengetahuan yang lebih tinggi 

dalam implementasi kurikulum dibanding yang tidak mengikuti.  

Faktor siswa, menurut Chaudhary, (2015), merupakan elemen kritis dalam 

implementasi kurikulum karena siswa memegang kunci penting terhadap apa yang 

diajarkan dan diadopsi dari kurikulum. Kurikulum sebagai sebuah dokumen bisa 

saja berbeda dengan kurikulum yang diimplementasikan. Hal ini karena pemilihan 

materi ajar dan pengalaman belajar oleh guru amat sangat dipengaruhi oleh faktor 

karaktersitik siswa yang beragam. Demikian halnya dengan faktor lingkungan 

sekolah, menurut Chaudhary, (2015), juga memengaruhi implementasi kurikulum. 

Contohnya sekolah yang letaknya berada dilingkungan masyarakat yang secara 

sosio ekenomi memiliki kecukupan dalam hal sumber daya manusia dan sumber 

daya materinya dapat mengimplementasikan kurikulum secara lebih baik dibanding 

sekolah yang berada dilingkungan masyarakat yang secara sosio ekonomi 

berkekurangan.  

Dalam implementasi kurikulum, ketersediaan sumber materi dan fasilitas 

fisik yang memadai memengaruhi kualitas implementasi kurikulum. Proses belajar 

mengajar tidak dapat terjadi secara bermakna jika sumber materi seperti buku teks, 

alat bantu mengajar, dan stasioneri tidak tersedia. Demikian halnya dengan 
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ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas memadai, laboratorium, perpustakaan, dan 

lain-lain juga sangat memengaruhi kualitas implementasi kurikulum (Chaudhary, 

2015). Faktor lain yang memengaruhi implementasi kurikulum menurut Wang and 

Cheng (2009) adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

mengajar.   

Faktor terakhir yang juga memengaruhi implementasi kurikulum adalah 

metode asesmen hasil belajar. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa memengaruhi oreantasi mengajar guru. Chapman dan Snyder (2000) 

mengatakan bahwa guru cenderung mengajarkan apa yang akan diujikan.  

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif 

terhadap faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran bahasa Inggris, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

evaluatif. Tujuan penggunaan pendekatan ini adalah untuk menilai komponen-

komponen yang dapat memengaruhi implementasi kurikulum, seperti tujuan 

pendidikan yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti 

(KI), dan kompetensi dasar (KD), peserta didik, guru, lingkungan sekolah, sarana 

dan prasarana, materi pembelajaran, metode/strategi, dan mekanisme evaluasi serta 

hasil belajar siswa.  

Penelitian evaluatif ini penting untuk dilakukan karena penelitian evaluatif 

yang benar-benar menghasilkan temuan komprehensif yang mencakup seluruh 

komponen pendidikan sebagaimana tersebut di atas masih sedikit. Oleh karena itu, 

untuk memperoleh hasil menyeluruh dan komprehensif dari sebuah studi evaluatif, 

penelitian ini menggunakan Model Evaluasi Sistem Pendidikan yang 

dikembangkan oleh Danies L. Stufflebeam, Michael Scriven, Robert E. Stake, dan 

Malcolm, M. Provus (Ibrahim & Ali, 2007). Menurut Ali, (2019), model ini bertitik 

tolak dari suatu pandangan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti tujuan program, karakteristik anak didik, lingkungan 

disekitarnya, mekanisme pelaksanaan, serta sarana-prasarana yang digunakan. 

Model ini menekankan pentingnya program sebagai suatu keseluruhan yang 

dijadikan objek evaluasi, tanpa membatasi hanya pada aspek hasil yang dicapai 

saja. Adapun evaluasi menurut model ini adalah untuk membandingkan performa 
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kinerja dari sejumlah dimensi dalam kurikulum yang sedang dikembangkan dengan 

sejumlah kriteria tertentu, yang pada akhirnya evaluator sampai pada suatu 

kesimpulan penilaian tentang layak tidaknya kurikulum yang sedang dinilai (Ali, 

2014; Rusman, 2012; Qomari, 2008).  

B. Rumusan Masalah 

Kecakapan cukup atau bahkan kecakapan tinggi dalam bahasa Inggris 

seharusnya telah dimiliki oleh siswa SMA di Indonesia karena mengingat 

banyaknya jumlah jam yang telah digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris 

sejak dari tingkat SMP sampai pada tingkat SMA, dan bahkan di antara siswa ada 

yang telah mempelajarinya sejak SD. Akan tetapi realitas menunjukkan bahwa 

kecakapan rendah berbahasa Inggris selalu menjadi stigma umum bagi masyarakat 

Indonesia berdasarkan beberapa indikator yang diungkap peneliti sebelumnya. 

Berangkat dari kesenjangan tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana kualitas desain kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris 

tingkat SMA dalam aspek rumusan kompetensi, konten kurikulum, struktur 

kurikulum, dan mekanisme penilaian sebagai upaya meningkatkan kompetensi 

komunikatif siswa?  

2. Bagaimana kelayakan daya dukung lingkungan dan berbagai fasilitas yang 

dimiliki sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum 2013? 

3. Bagaimana kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? 

4. Bagaimana kesiapan belajar siswa dalam upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi bahasa Inggris? 

5. Bagaimana pandangan guru dan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Inggris dengan menggunakan kurikulum 2013?  

6. Bagaimana capaian belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris setelah 

diterapkannya kurikulum 2013? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menilai kualitas desain kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris tingkat 

SMA dalam aspek rumusan kompetensi, konten kurikulum, struktur 

kurikulum, dan mekanisme penilaian dalam upaya meningkatkan kompetensi 

komunikatif siswa. 

2. Menilai daya dukung lingkungan sekolah dan kelayakan berbagai fasilitas yang 

dimiliki sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum 2013. 

3. Menilai kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 

4. Menilai kesiapan belajar siswa dalam upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi bahasa Inggris. 

5. Menilai pandangan guru dan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Inggris dengan menggunakan kurikulum 2013.  

6. Menilai capaian belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris setelah 

diterapkannya kurikulum 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang evaluasi implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

bahasa Inggris ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoretis maupun praktis.  

Manfaat teoretis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu kurikulum, khususnya 

terkait evaluasi implementasi kurikulum bahasa Inggris di Indonesia. Sebagaimana 

diketahui bahwa pengembangan dan perubahan kebijakan kurikulum bahasa 

Inggris di Indonesia dari waktu ke waktu merupakan sebuah keniscayaan dan 

menjadi tuntutan perkambangan zaman. Adapun setiap pengembangan dan 

perubahan kebijakan kurikulum diawali oleh sebuah evaluasi yang menyeluruh 

terhadap seluruh komponen kurikulum yang berlaku saat itu, sehingga dihasilkan 

rekomendasi-rekomendasi yang menjadi dasar perubahan. 

Berdasarkan banyak temuan, baik dalam bentuk hasil ujian nasional maupun 

berupa tes keterampilan berbahasa yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ternyata 

kecakapan bahasa inggris pelajar SMA di Indonesia sangat rendah. Sementara 
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pembelajaran bahasa Inggris di sekolah telah berlangsung sejak tingkat SMP, 

bahkan ada yang telah memulainya sejak SD.  Oleh kerana itu, penelitian evaluatif 

ini diharapkan mampu menemukan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 

implementasi kurikulum bahasa Inggris di SMA sehingga terjadi gap antara 

keinginan kurikulum dan realitas yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini 

memiliki kontribusi penting dalam pengembangan wawasan para pengambil 

kebijakan, pengembang kurikulum, dan pelaksana kurikulum dalam melakukan 

evaluasi implementasi kurikulum secara komprehensif dan menyeluruh, sehingga 

hasilnya dapat dijadikan pijakan dalam mengambil kebijakan dan mengembangkan 

kurikulum dimasa yang akan datang. 

Manfaat  praktis: hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat terhadap 

beberapa elemen yang terkait erat dengan kurikulum, terutama kepada pengambil 

kebijakan, pengembang kurikulum, guru, dan peneliti. Untuk pengambil kebijakan, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan berbagai 

kebijakan dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya pendukung 

implementasi kurikulum bahasa Inggris. Adapun untuk pengembang kurikulum, 

hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pijakan untuk pengembangan 

dan penyempurnaan kurikulum Bahasa Inggris dimasa yang akan datang, baik 

menyangkut rumusan kompetensi, bahan kajian/materi, strategi implementasi, 

maupun sistem penilaian. Untuk guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dalam memperbaiki desain rencana pembelajaran bahasa Inggris, 

meningkatkan kualitas materi ajar, memperbaiki penggunaan pendekatan dan 

model pembelajaran yang tepat, meningkatkan pengetahuan dalam menggunakan 

media yang sesuai dengan tema pembelajaran dan yang sesuai dengan kondisi 

siswa. Adapun untuk peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

data dan rujukan untuk melakukan penelitian berikutnya dalam lingkup 

pengembangan kurikulum bahasa Inggris. 

 


