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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 

tentang SISDIKNAS). Pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup negara dan bangsa, juga merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Kehidupan dalam era global menuntut berbagai perubahan yang cukup 

mendasar dalam sistem pendidikan nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak 

sudah tidak efektif, bahkan dari segi mata pelajaran yang diberikan dianggap 

kelebihan muatan (overload) tetapi tidak mampu memberikan bekal, serta tidak 

dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia. Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum, yang dengan 

sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-

komponen pendidikan lain (Mulyasa, 2014: 6). 

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh 

proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan 

untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai 

instrumental input untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pengembangan 
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manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Kurikulum sebagai alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional harus mampu mengantarkan peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No. 20 Tahun 2003 

tentang SISDIKNAS). 

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi 

meningkatkan capaian pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 selain untuk 

memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 

2006 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik 

dalam melakukan obeservasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 

(mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima 

materi pembelajaran (Hidayat, 2013: 124). Karena pada dasarnya, orientasi 

Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara 

kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). 

Kurikulum 2013 pada tingkat sekolah dasar menggunakan pembelajaran 

tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata 

pelajaran ke dalam berbagai tema (Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 SD/MI). Pendekatan tematik ini merupakan satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran 

yang kreatif sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta 

didik. Pendekatan tematik terpadu ini berangkat dari teori pembelajaran yang 
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menolak proses latihan/hafalan (drill) sebagai dasar pembentukan pengetahuan 

dan struktur intelektual anak (Sholeh, 2013: 147). 

Pembelajaran tematik terpadu pada sekolah dasar dilakukan dalam 

beberapa tahapan, yaitu menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan, 

menetapkan kompetensi dasar yang sama dalam setiap mata pelajaran, 

menetapkan hasil belajar dan indikator pada setiap mata pelajaran, menetapkan 

tema, memetakan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu, 

menyusun silabus pembelajaran tematik, dan menyusun satuan pembelajaran 

(RPP) tematik. Dengan demikian, hal pertama yang harus diperhatikan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran tematik adalah kejelian dalam 

mengidentifikasi dan menetapkan kompetensi dasar serta indikator setiap mata 

pelajaran yang akan dipadukan. Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah 

karena guru harus memahami betul isi dari masing-masing kompetensi dasar dan 

indikator yang akan dipadukan (Prastowo, 2013: 245-246). 

Silabus pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013 sudah 

disiapkan oleh pemerintah, sehingga guru tinggal mengembangkan rencana 

pembelajaran yang tidak terlalu rumit (Mulyasa, 2014: 181). Jika pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), satuan pendidikan dan guru diberikan 

kewenangan untuk menyusun silabus, maka pada kurikulum 2013 beban tersebut 

ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, guru selaku tenaga pendidik yang 

biasanya menyusun silabus sendiri, pada kurikulum 2013 guru tinggal 

mengembangkan rencana pembelajarannya. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik terpadu kurikulum 

2013 dikembangkan berdasarkan silabus, buku guru, dan buku siswa yang telah 



4 
 

disiapkan pemerintah. Oleh karena itu, guru harus memahami secara utuh 

berbagai hal yang berkaitan dengan silabus tematik terpadu. Selain itu, guru juga 

harus memahami pedoman buku guru dan buku siswa agar dapat menguasai dan 

memahami materi yang akan diajarkan. Setelah itu, mengembangkan rencana 

pembelajaran tertulis secara singkat tentang apa yang akan dilakukan dalam 

pembukaan, pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik, serta penutup 

pembelajaran (Mulyasa, 2013: 181). 

Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. Buku guru kurikulum 2013 memuat rencana pembelajaran berbasis 

aktivitas. Di dalamnya dirancang urutan pembelajaran yang dinyatakan dalam 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Dengan demikian buku 

pegangan guru ini memberikan arahan  yang harus dilakukan peserta didik 

bersama guru dan teman sekelasnya untuk mencapai kompetensi tertentu yang 

telah ditetapkan. 

Buku guru sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

di kelas, tentunya memiliki bagian-bagian yang penting untuk diketahui oleh guru. 

Oleh karena itu, guru juga perlu mengenal dan memahami struktur isi buku guru. 

Pada struktur buku guru terdapat beberapa bagian, diantaranya adalah standar 

kompetensi lulusan (SKL) dan kompetensi inti (KI), pemetaan kompetensi dasar 1 

dan 2, pemetaan kompetensi dasar 3 dan 4, dan pemetaan indikator pembelajaran. 

Indikator pembelajaran yang tertera dalam buku guru merupakan indikator yang 

dianggap sesuai oleh tim penyusun buku, oleh karena itu tidak menuntut 

kemungkinan indikator-indikator tersebut untuk diubah atau ditambah. 
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Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai 

oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam 

kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi  (Depdiknas, 2008: 

3). Indikator dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian dan tujuan 

pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar. Dengan demikian 

indikator merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan 

oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar (KD) berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Jika dilihat dari uraian di atas, maka terdapat kesenjangan antara 

kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Indikator pembelajaran yang seharusnya 

dibuat oleh guru, pada kurikulum 2013 indikator pembelajaran telah dibuat oleh 

tim penyusun buku yang telah dibentuk oleh pemerintah. Indikator pembelajaran 

yang tertera dalam buku guru merupakan indikator yang dianggap sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan dalam buku guru, oleh karena itu indikator pembelajaran 

tersebut masih terbuka untuk diubah atau ditambah. Indikator pembelajaran 

tentunya harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan 

pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang 

terukur dan atau dapat diobservasi, sehingga meskipun sudah ada perumusan 

indikator pada buku guru, guru masih perlu mengkaji ulang indikator tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, sebaiknya dilakukan analisis pada indikator 

pembelajaran yang telah dibuat oleh tim penyusun buku serta pengembangan 
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indikator yang dilakukan oleh guru terhadap indikator yang tertera dalam buku 

guru tematik terpadu.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis 

pengembangan indikator pembelajaran dalam buku guru sehingga penelitian yang 

akan dilakukan berjudul “Analisis Pengembangan Indikator Pembelajaran dalam 

Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemetaan kompetensi dasar dalam buku guru tematik terpadu 

kurikulum 2013 kelas IV cetakan ke 2? 

2. Bagaimanakah perumusan indikator pembelajaran dalam buku guru tematik 

terpadu kurikulum 2013 kelas IV cetakan ke 2? 

3. Bagaimanakah pengembangan indikator pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru kelas IV di SDN Mojolangu 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pemetaan kompetensi dasar dalam buku guru tematik 

terpadu kurikulum 2013 kelas IV cetakan ke 2. 

2. Mendeskripsikan perumusan indikator pembelajaran dalam buku guru 

tematik terpadu kurikulum 2013 kelas IV cetakan ke 2. 
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3. Mendeskripsikan pengembangan indikator pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru kelas IV di SDN Mojolangu 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 2 yaitu manfaat teoretis dan anfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan 

indikator pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah 

pengetahuan dalam mengembangkan indikator pembelajaran yang akan 

berdampak pada pembelajaran di sekolah dasar. 

b) Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih luas dalam 

mengembangkan indikator pembelajaran berdasarkan tuntutan kompetensi 

inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). 

c) Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam rangka 

mengembangkan kurikulum pada penyusunan dan pengembangan indikator 

yang digunakan sebagai acuan pembelajaran dan penilaian. 
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E. Batasan Istilah 

Memberikan kejelasan arti dan menghindari perbedaan penafsiran yang 

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

batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul ini, sebagai berikut: 

1. Indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan 

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat 

diobservasi (Depdiknas, 2008: 3). 

2. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain 

menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 

(Kemendikbud, 2013: 6). 

3. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

berbagai tema (Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

SD/MI). 

4. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang di 

dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dikuasai peserta didik (Kemendikbud, 2014: iii) 

5. Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud produk adalah indikator 
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pembelajaran yang telah dibuat oleh tim penyusun buku, dengan demikian 

pengembangan pada penelitian ini merupakan suatu proses atau langkah yang 

dilakukan untuk menyempurnakan indikator pembelajaran yang telah dibuat 

oleh tim penyusun buku. 


