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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu pintu gerbang untuk mencapai tingkat 

kesuksesan seorang manusia. Pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas 

manusia dimasa mendatang yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan 

minat, bakat, dan potensi peserta didik, sehingga dapat menjadi bekal untuk 

bersaing dalam pembangunan bangsa.Peningkatan mutu pendidikan telah banyak 

dilakukan oleh pemerintah khususnya pada jenjang Sekolah Dasar seperti 

pembaharuan kurikulum, pengembangan metode mengajar, pengembangan model 

pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah 

dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar yang berkaitan dengan kurikulum 

yaitu adanya pembaharuan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

bertransformasi menjadi Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 dirancang untuk penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya sebagai peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap 

(attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Salah satu ciri 

Kurikulum 2013 yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif. 

Pembelajaran tematik integratif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 
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berbagai tema. Pada Kurikulum 2013, siswa dituntut lebih aktif dalam proses 

pembelajaran (student center) dan guru bertindak  sebagai fasilitator. 

Pembelajaran yang semula berpusat pada guru dirubah menjadi pembelajaran 

yang inovatif dan berpusat pada siswa. Hal ini yang menjadikan pembelajaran 

dalam Kurikulum 2013 tepat disajikan dengan menggunakan model pembelajaran 

karena siswa akan cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran. Menurut 

Komara (2014:106). model pembelajaran merupakan contoh pola atau struktur 

pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan dan dievalusi secara sistematis 

dalam rangka mencapai tujuan. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan 

memberikan dampak bagi siswa dalam kemampuan hard skill dan soft skill yang 

mumpuni. 

SD Muhammadiyah 1 Malang merupakan salah satu Sekolah Dasar yang 

telah menerapkan Kurikulum 2013 di Kota Malang. Kelas yang telah disesuaikan 

dengan Kurikulum 2013 antara lain kelas I, II, IV dan V. Pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 menggunakan Pembelajaran Tematik Intregatif, yaitu suatu 

strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pada kurikulum 2013 

peran pemerintah sangat sentral, karena semua komponen dalam kurikulum 2013 

mulai dari pembuatan silabus, RPP, buku siswa dan buku guru sepenuhnya yang 

mengelola adalah pemerintah. Peran guru sebagai salah satu pengembang 

kurikulum di sekolah yaitu menciptakan inovasi dan mengembangkan 

kreatifitasnya dalam implementasi Kurikulum 2013. Tugas guru bukan hanya 

sekedar mengajar (teaching), melainkan lebih ditekankan pada pembelajaran 

siswa (learning). Salah satu inovasi yang dilakukan guru di SD Muhammadiyah 1 
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Malang yaitu penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran Kurikulum 2013 adalah contextual teaching and 

learning, model pembelajaran example non example, picture and picture, role 

playing, discovery learning, demonstration, dan social simulation. 

Proses pembelajaran tidak semata-mata hanya untuk menghafal konsep-

konsep atau fakta-fakta, tetapi merupakan suatu rangkaian kegiatan 

menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari untuk menghasilkan pemahaman 

secara baik dan tidak mudah dilupakan. Upaya dalam menciptakan pembelajaran 

yang bermakna salah satunya melalui model pembelajaran. Guru dapat membuat 

inovasi pembelajaran dengan memilih dari ragam model pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan  pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu inovasi yang dapat 

diciptakan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan Kurikulum 2013 melalui 

pengembangan model pembelajaran. Menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi sesuai dengan perkembangan intelektual siswa akan membuat 

pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan tentunya pelajaran yang 

disampaikan bermakna bagi siswa. Akan tetapi guru harus mempertimbangkan 

dalam memilih dari ragam model pembelajarankarena tidak semua model cocok 

disajikan dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013. 

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan diatas maka peniliti ingin 

mengkaji lebih mendalam tentang penggunaan model pembelajaran yang dapat 

digunakan atau dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013. 

Model  pembelajaran yang bervariasi sangat diperlukan guna mendukung 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang lebih aktif, kreatif daninovatif. 

Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Penggunaan Model 
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Pembelajaran di Kelas Awal dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 SD 

Muhammadiyah 1 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Apa saja model yang digunakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

Kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran yang digunakan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah 1 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu. 

1. Mengetahui model pembelajaran yang digunakan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah 1 Malang 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran yang digunakan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013di SD Muhammadiyah 1 

Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari seluruh 

komponen pendidikan, disisi lain tujuan pendidikan sukar untuk diwujudkan 
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manakala tidak ada kerjasama dari seluruh komponen pendidikan. Oleh karena itu 

penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penggunaan 

model pembelajaran yang lebih variatif dalam pelaksanaan pembelajaran 

Kurikulum 2013. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam penggunaan model 

pembelajaran dan memberikan pengetahuan bahwa penggunaan model 

pembelajaran yang variatif akan membuat pembelajaran lebih 

bermakna. 

b. Bagi Peneliti 

Sebagai usaha untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam 

perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan yang bisa digunakan 

sebagai bekal untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan untuk mengambil kebijakan yang lebih baik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dalam mengadakan penelitian yang sejenis. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus masalah yang akan dibahas 

adalah model pembelajaran yang digunakan guru dalam pelaksanaan Kurikulum 

2013 di kelas IA, IB, IIA, dan IIB  SD Muhammadiyah 1 Malang.  

F. Definisi Istilah  

Guna menghidari kesalahpahaman antara yang dimaksud peneliti dengan 

persepsi yang ditangkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi kata-

kata kunci sebagai berikut. 

1. Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap peristiwa yang bertujuan 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI). 

2. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, computer, 

kurikulum, dan lain-lain. Joyce (Trianto, 2013:142). 

3. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema (Daryanto, 2014:81). 

4. Siswa kelas awal merupakan masa usia SD sebagai masa kanak-kanak 

akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun sampai usia 11 atau 12 tahun. 

Pada masa ini, siswa usia SD memiliki karakteristik utama yaitu 

menampilkan perbedaan-perbedaan individual dan personal dalam banyak 

segi dan bidang diantaranya perbedaan dalam intelegensi, kemampuan 
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kognitif dan bahasa, serta perkembangan kepribadian dan perkembangan 

fisik. 

 

 


