
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

AYU NIMASTUTI, lahir di Kota Pangkalpinang pada tanggal 14 Mei 1994 dari

ayah yang bernama Nisam dan ibu bernama Sumarni. Penulis merupakan anak

kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di

SD Negeri 46 Pangkalpinang pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan

pendidikan di SMP Negeri 2 Pangkalpinang dan lulus pada tahun 2008. Penulis

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Pangkalpinang

dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan lagi

pendidikan perguruan tinggi di Universitas Bangka Belitung Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik program studi Sosiologi pada tahun 2011.

Data Pribadi
Nama : Ayu Nimastuti
Alamat : Jalan Melangir No. 333 RT 05 RW 01 Kelurahan Bukit Merapen

Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang
Agama : Islam

No. Hp : 082281142594

Email : ayu.nimastuti@yahoo.com



LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Kabid Kurikulum SD

1. SD mana saja yang masih menggunakan kurikulum 2013 ?

2. Sejak kapan kurikulum 2013 diberlakukan di SD tersebut ?

3. Kenapa pemerintah memilih sekolah tersebut untuk menggunakan

kurikulum 2013 ?

4. Apa saja hal positif dan negatif dari kurikulum 2013 ?

5. Menurut Bapak untuk tingkat pendidikan sekolah dasar lebih baik

menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya yaitu KTSP ?

6. Apa perbedaan bentuk pengaplikasian kurikulum 2013 dengan KTSP ?

Kepala Sekolah

1. Sekolah ini menggunakan kurikulum apa ?

2. Kapan mulai diberlakukan kurikulum 2013 di sekolah ini ?

3. Apa saja hambatan dalam menggunakan kurikulum 2013 di sekolah ini ?

4. Apa dampak yang terjadi dengan diberlakukannya kurikulum 2013 di

sekolah ini ?

5. Menurut Ibu untuk sekolah ini lebih baik menggunakan kurikulum 2013

atau KTSP ?



Instruktur Kurikulum

1. Apakah di sekolah ini sudah ada tim pengembang kurikulum ?

2. Hambatan apa yang ditemui saat penyusunan, pelaksanaan dan

pengembangan serta evaluasi kurikulum 2013 ?

3. Apakah kurikulum 2013 yang disusun di sekolah ini sudah relevan dengan

kebutuhan siswa ?

Guru – guru

1. Menurut Ibu, bagaimana tingkat penguasaan kepala sekolah terhadap

materi kurikulum 2013 ?

2. Apakah kepala sekolah pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan

kurikulum?

3. Apakah ibu pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum baik

di tingkat sekolah/kota/provinsi ?

4. Apakah kurikulum 2013 yang di susun sudah relevan dengan kebutuhan

dan kemampuan siswa ?

5. Apakah ibu mendukung dengan diberlakukannya kurikulum 2013 di

sekolah ini ?

6. Ada tidak kesulitan dalam pengaplikasian kurikulum 2013 di sekolah ini ?

7. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di sekolah ini untuk mendukung

proses belajar mengajar ?

8. Apa saran dan harapan ibu berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum

2013 ?
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