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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pembelajaran di Indonesia telah mengalami beberapa kali 

perubahan secara berturut-turut sesuai dengan perubahan Kurikulum yang 

diterapkan yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 

1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004, dan tahun 2006, serta yang terbaru 

adalah penerapan pembelajaran tematik pada Kurikulum 2013. Pada perubahan 

Kurikulum 2013 tidak hanya perampingan mata pelajaran saja, tetapi juga harus 

mampu menjawab tantangan perubahan dan perkembangan zaman. (Sholeh, 

2013:111-112).  

Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013/2014, 

dimana Kurikulum  2013  mempunyai tujuan  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. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Dasar 

adalah pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran  tematik 

merupakan salah satu model pembelajaran  terpadu yang  menggunakan  tema  

untuk  mengaitkan  beberapa  mata  pelajaran sehingga  dapat  memberikan  

pengalaman  bermakna  bagi  peserta  didik (Permendikbud No. 57 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 SD/MI:3). Pendekatan tematik ini merupakan satu 

usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran 
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serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema, sehingga dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Pendekatan tematik 

ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak proses latihan/hafalan (drill) 

sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak (Sholeh, 

2013:147). 

Tujuan diterapkannya pembelajaran tematik terpadu pada Kurikulum 

2013 ini yang dikemukakan di berbagai media massa melalui pengembangan 

Kurikulum 2013 akan menghasilkan manusia yang produktif, inovatif, afektif, 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. 

Pembelajaran tematik terpadu fokus  pada pembentukan kompetensi dan 

karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap 

konsep yang dipelajarinya secara kontekstual (Mulyasa, 2014:65). 

Model pembelajaran tematik terpadu melalui beberapa tahapan yaitu: 

(1) guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai muatan pelajaran 

untuk satu tahun, (2) guru melakukan analisis standar kompetensi kelulusan, 

komepetensi inti, kompetensi dasar dan membuat indikator dengan tetap 

memperhatikan muatan materi dari standar isi, (3) membuat hubungan pemetaan 

antara kompetesi dasar, indikator dengan tema, (4) membuat jaringan 

kompetensi dasar, indicator, (5) menyusun silabus tematik dan (6) membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tematik dengan mengkondisikan 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Proses  pembelajaran  

menggunakan  pendekatan  Pendekatan  saintifik  hal  ini dimaksudkan  untuk  

memberikan  pemahaman  kepada  peserta  didik  dalam  mengenal, memahami   
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berbagai materi menggunakan pendekatan  ilmiah, bahwa  informasi bisa berasal 

dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. 

Oleh karena itu kondisi  pembelajaran  yang  diharapkan  tercipta  diarahkan  

untuk  mendorong  peserta  didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber  

observasi, bukan diberi tahu (Kemendikbud, 2014:49-53).  

Kenyataannya di lapangan khususnya di SDN Landungsari 01 

Kecamatan Dau Malang, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan 

pada tanggal 17 juni 2014 pembelajaran tematik sudah diterapkan oleh guru di 

kelas 1 dan 2. Menurut guru kelas 1 Ibu Darsihwati penerapan pembelajaran 

tematik di kelas 1 sudah bisa diterapkannya dengan baik pada siswa, namun guru 

merasa kesulitan dalam evaluasinya. Sedangkan menurut Ibu Suhar Tatik guru 

kelas 2,  masih kurang mampu menerapkan model pembelajaran tematik dengan 

baik, yaitu dalam melakukan perencanaan pembelajaran menyusun silabus dan 

RPP, guru juga merasa kesulitan karena harus mengaitkan beberapa mata 

pelajaran dan sulit untuk menanamkan karakter pada siswa. Menurut guru kelas 

1 dan 2 kesulitan ini dirasa karena perubahan kurikulum baru yaitu Kurikulum 

2013 sehingga guru masih kurang mampu memahami penerapan pembelajaran 

tematik terpadu pada Kurikulum 2013. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diketahui bahwa guru pada kelas 1 dan 2 masih guru merasa kesulitan dalam 

penerapan pembelajaran tematik, karena penerapan Kurikulam baru yaitu 

Kurikulum 2013, sehingga peneliti inigin mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu di kelas awal khususnya kelas 1 dan 2 karena 

pembelajran tematik terpadu juga baru diterapkan pada akelas 1 dan kelas  2. 

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis 
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Pembelajaran Tematik Kelas 1 dan 2 di SDN Landungsari 01 Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan umum 

yang akan dicari jawabannya melalui penelitian dirumuskan: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas 1 dan 2 SDN 

Landungsari 01 Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

2. Apa saja hambatan dalam penerapan pembelajaran tematik di kelas 1 

dan 2 SDN Landungsari 01 Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam 

pembelajaran tematik di kelas 1 dan 2 SDN Landungsari 01 Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas 1 dan 2 

SDN Landungsari 01 Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan hambatan dalam penerapan pembelajaran tematik di 

kelas 1 dan 2 SDN Landungsari 01 Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

3. Mendeskripsikan upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam 

pembelajaran tematik di kelas 1 dan 2 SDN Landungsari 01 Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penerapan 

pembelajaran tematik terpadu, sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam 

penerapan pembelajaran tematik terpadu yang akan berdampak pada 

pembelajaran di sekolah dasar. 

b) Bagi guru, dapat memberikan pemahaman lebih luas dalam 

penerapan pembelajaran tematik 

c) Bagi sekolah, memberikan sumbangan kepada sekolah dalam rangka 

perbaikan penerapan pembelajaran tematik di sekolah. 
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E. Batasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan penafsiran yang 

salah terhadap istilah yang digunakan dalam judul ini, maka diberikan batasan-

batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul ini, yaitu: 

1. Pembelajaran  tematik merupakan salah satu model pembelajaran  terpadu 

yang  menggunakan  tema  untuk  mengaitkan  beberapa  mata  pelajaran 

sehingga  dapat  memberikan  pengalaman  bermakna  bagi  peserta  didik 

(Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI: 3). 

2. Analisis yang akan dilakukan peneliti adalah menganalisis proses 

pembelajaran tematik yang diterapkan oleh guru kelas 1 dan kelas 2. 


